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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ 27% УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ „САМО ЗА НЯКОИ“ ПРЕЗ НОЕМВРИ. АОБР С ОТКРИТО ПИСМО ДО 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
ДО 
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 
КОПИЕ: МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ОТКРИТО ПИСМО 
Относно: 27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР, 
Категорично протестираме в енергийна криза индустрията да се товари с непосилни цени на природния газ. Решението на 
КЕВР премина всички граници!? Как ще привличаме инвеститори? Като с административни актове застрелваме 
икономиката?! Утре като няма индустрия, кой ще „доплаща“ евтината електроенергия и евтиното парно за населението!? 
Удачно е да попитаме: Докога КЕВР ще се държи като поделение на социалното министерство? 
Регулаторът изпрати послание към икономиката. И то е: 
„Инвеститори, бягайте далеч от тази страна!“ 
Индустриалните предприятия ще заплащат през този месец природния газ на цена с близо 30% по-висока от утвърдената 
от КЕВР! Регулаторът многократно е заявявал, че той утвърждава, а не определя цената на природния газ. С други думи се 
предполага, че комисията следва да е гарант за справедливостта на цената, предложена от „Булгаргаз“ ЕАД. Това е пореден 
пример за кръстосано субсидиране от страна на енергоинтензивните индустриални потребители към регулирания пазар. 
И е поредната тежест, която те трябва да понесат по време на пандемия! 
Настояваме „Булгаргаз“ ЕАД да внесе ново изменено заявление за утвърждаване на цените на природния газ за м. 
ноември, в което да са взети предвид всички фактори, които позволяват намаляването на заявената за утвърждаване цена! 
Настояваме КЕВР да отмени решението си и да излезе с ново, в което справедливо се разпределят ползите от 
договореността между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром експорт“ измежду всички потребители. Няма как за едни потребители 
да има намаление, а за други – увеличение! 
Съгласно договорите за доставка между индустриалните потребители и „Булгаргаз“ ЕАД промишлеността заплаща газа си 
по предложената, а не по утвърдената цена, въпреки че формално става дума за свободен пазар! Българската индустрия 
ще плаща през ноември 119,87 лв./MWh, а не 93,19 лв./MWh. Цената за октомври беше 94,54 лв./MWh. На годишна база 
това увеличение ще струва 187 млн. лв. „Намалението“ на цената се оказа „увеличение“ за индустрията с 27% спрямо 
октомври! 
Същевременно производствата в България продължават да плащат най-високата цена на електроенергията в Европа, а 
енергоинтензивната индустрия я няма на картата на правителството. Топлофикационните предприятия получават защита 
от цената на газа и преференции на пазара на електроенергия, а на производствените предприятия им се каза да се справят 
сами! 
Продължава кръстосаното субсидиране на потребителите на топлинна енергия от страна на бизнеса – сега вече и чрез 
цените на природния газ! Веднъж завинаги трябва да стане ясно, че толерираната от КЕВР политика противоречи на 
основен принцип, заложен в Закона за енергетиката и в европейските директиви, забраняващ кръстосаното субсидиране. 
Индустриалните предприятия са принудени да плащат необосновано по-висока цена, заради определените по-ниски цени 
на природния газ за топлофикациите и за крайните снабдители. 
Ситуацията е без прецедент в ценообразуването на природния газ у нас! 
Настояваме за подаването на ново заявление от страна на „Булгаргаз“ ЕАД, отмяна на решението на КЕВР и справедливо 
разпределяне на ползите от договореността между „Газпром експорт“ и „Булгаргаз“ ЕАД. 
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Ако КЕВР не реагира, настояваме за оставката на председателя ѝ, а въпросът ще бъде отнесен до компетентния съд и 
Европейската комисия. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
 
 

Novini.bg 
 
√ АОБР: КЕВР изпрати следното послание: "Инвеститори, бягайте далеч от тази страна!"  
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българска търговско-
промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изпратиха съвместна 
декларация до официалните власти в България по повод цените на природния газ за ноември. 
Публикуваме откритото писмо без редакторска намеса: 
 
"Относно: 27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР, 
 
Категорично протестираме в енергийна криза индустрията да се товари с непосилни цени на природния газ. Решението на 
КЕВР премина всички граници!? Как ще привличаме инвеститори, като с административни актове застрелваме 
икономиката?! Утре като няма индустрия, кой ще „доплаща“ евтината електроенергия и евтиното парно за населението!?  
"Удачно е да попитаме: Докога КЕВР ще се държи като поделение на социалното министерство? Регулаторът изпрати 
послание към икономиката и то е: „Инвеститори, бягайте далеч от тази страна!“ 
Индустриалните предприятия ще заплащат през този месец природния газ на цена с близо 30% по-висока от утвърдената 
от КЕВР! Регулаторът многократно е заявявал, че той утвърждава, а не определя цената на природния газ. С други думи се 
предполага, че комисията следва да е гарант за справедливостта на цената, предложена от „Булгаргаз“ ЕАД. Това е пореден 
пример за кръстосано субсидиране от страна на енергоинтензивните индустриални потребители към регулирания пазар. 
И е поредната тежест, която те трябва да понесат по време на пандемия! 
Настояваме „Булгаргаз“ ЕАД да внесе ново изменено заявление за утвърждаване на цените на природния газ за м. 
ноември, в което да са взети предвид всички фактори, които позволяват намаляването на заявената за утвърждаване цена! 
Настояваме КЕВР да отмени решението си и да излезе с ново, в което справедливо се разпределят ползите от 
договореността между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром експорт“ измежду всички потребители. Няма как за едни потребители 
да има намаление, а за други – увеличение! 
Съгласно договорите за доставка между индустриалните потребители и „Булгаргаз“ ЕАД промишлеността заплаща газа си 
по предложената, а не по утвърдената цена, въпреки че формално става дума за свободен пазар! Българската индустрия 
ще плаща през ноември 119,87 лв./MWh, а не 93,19 лв./MWh. Цената за октомври беше 94,54 лв./MWh. На годишна база 
това увеличение ще струва 187 млн. лв. 
„Намалението“ на цената се оказа „увеличение“ за индустрията с 27% спрямо октомври! Същевременно производствата в 
България продължават да плащат най-високата цена на електроенергията в Европа, а енергоинтензивната индустрия я 
няма на картата на правителството. Топлофикационните предприятия получават защита от цената на газа и преференции 
на пазара на електроенергия, а на производствените предприятия им се каза да се справят сами! Продължава кръстосаното 
субсидиране на потребителите на топлинна енергия от страна на бизнеса – сега вече и чрез цените на природния газ! 
Веднъж завинаги трябва да стане ясно, че толерираната от КЕВР политика противоречи на основен принцип, заложен в 
Закона за енергетиката и в европейските директиви, забраняващ кръстосаното субсидиране. Индустриалните предприятия 
са принудени да плащат необосновано по-висока цена, заради определените по-ниски цени на природния газ за 
топлофикациите и за крайните снабдители. Ситуацията е без прецедент в ценообразуването на природния газ у нас! 
Настояваме за подаването на ново заявление от страна на „Булгаргаз“ ЕАД, отмяна на решението на КЕВР и справедливо 
разпределяне на ползите от договореността между „Газпром експорт“ и „Булгаргаз“ ЕАД. Ако КЕВР не реагира, настояваме 
за оставката на председателя ѝ, а въпросът ще бъде отнесен до компетентния съд и Европейската комисия. 
 
 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/Председател на УС 
на Асоциация на индустриалния 
капитал в България 

ДОБРИ МИТРЕВ, /П/Председател на УС на 
Българска стопанска камара 

 ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,  /П/Председател на 
УС на 
Българска търговско-промишлена 
палата 

 КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, /П/Председател на УС на 
Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България 

  
                                ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2021 Г. 
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Investor.bg 
 
√ Бизнесът иска справедливо разпределение на евтиния газ, договорен от "Булгаргаз" 
В обща позиция от АОБР и БФИЕК настояват КЕВР да отмени решението си за цената на газа от 1 ноември 
Представителите на бизнеса поискаха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да отмени решението си за 
цената на природния газ от 1 ноември. В понеделник (1 ноември) от енергийния регулатор утвърдиха цена на "Булгаргаз" в 
размер на 93,19 лева за мегаватчас, което е с почти 1,5% по-ниско спрямо цената от 1 октомври. 
Оказа се обаче, че това е цената само за крайните снабдители и топлофикационните дружества, тоест ще се използва само 
от бита. 
За индустрията цената на природния газ ще бъде 119,87 лева за мегаватчас, или ръст от 27% спрямо 1 октомври, се казва 
в обща позиция на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на 
индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). 
По-късно позицията беше изпратена до медиите и от Асоциацията на организацията на българските работодатели (АОБР), 
в която членува и КРИБ, който беше и ротационен председател на обединението през 2020 г. От началото на годината тази 
роля се изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
"Производствата в България продължават да плащат най-високата цена на електроенергията в Европа, а 
енергоинтензивната индустрия я няма на картата на правителството", категорични са от организациите. Те настояват да 
бъде преустановена забранената от Закона за енергетиката и европейските правила практика на кръстосано субсидиране, 
при което бизнесът плаща по-висока цена за енергията, за да бъдат защитени битовите потребители. 
С решението си КЕВР изпрати послание към икономиката и то е: "Инвеститори, бягайте далеч от тази страна", се казва още 
в писмото. Работодателските организации са категорични, че енергийният регулатор се държи като "поделение на 
социалното министерство" и настояват за справедливо разпределение на ползите от договорките, постигнати от 
"Булгаргаз" с "Газпром Експорт". 
Ако това не стане, въпросът ще бъде отнесен до компетентния съд и до Европейската комисия, предупреждават още 
организациите. 
 
Darik News 
 
√ АОБР: КЕВР изпрати следното послание: "Инвеститори, бягайте далеч от тази страна!"  
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българска търговско-
промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изпратиха съвместна 
декларация до официалните власти в България по повод цените на природния газ за ноември. 
Публикуваме откритото писмо без редакторска намеса: 
 
"Относно: 27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР, 
 
Категорично протестираме в енергийна криза индустрията да се товари с непосилни цени на природния газ. Решението на 
КЕВР премина всички граници!? Как ще привличаме инвеститори, като с административни актове застрелваме 
икономиката?! Утре като няма индустрия, кой ще „доплаща“ евтината електроенергия и евтиното парно за населението!?  
"Удачно е да попитаме: Докога КЕВР ще се държи като поделение на социалното министерство? Регулаторът изпрати 
послание към икономиката и то е: „Инвеститори, бягайте далеч от тази страна!“ 
Индустриалните предприятия ще заплащат през този месец природния газ на цена с близо 30% по-висока от утвърдената 
от КЕВР! Регулаторът многократно е заявявал, че той утвърждава, а не определя цената на природния газ. С други думи се 
предполага, че комисията следва да е гарант за справедливостта на цената, предложена от „Булгаргаз“ ЕАД. Това е пореден 
пример за кръстосано субсидиране от страна на енергоинтензивните индустриални потребители към регулирания пазар. 
И е поредната тежест, която те трябва да понесат по време на пандемия! 
Настояваме „Булгаргаз“ ЕАД да внесе ново изменено заявление за утвърждаване на цените на природния газ за м. 
ноември, в което да са взети предвид всички фактори, които позволяват намаляването на заявената за утвърждаване цена! 
Настояваме КЕВР да отмени решението си и да излезе с ново, в което справедливо се разпределят ползите от 
договореността между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром експорт“ измежду всички потребители. Няма как за едни потребители 
да има намаление, а за други – увеличение! 
Съгласно договорите за доставка между индустриалните потребители и „Булгаргаз“ ЕАД промишлеността заплаща газа си 
по предложената, а не по утвърдената цена, въпреки че формално става дума за свободен пазар! Българската индустрия 
ще плаща през ноември 119,87 лв./MWh, а не 93,19 лв./MWh. Цената за октомври беше 94,54 лв./MWh. На годишна база 
това увеличение ще струва 187 млн. лв. 
„Намалението“ на цената се оказа „увеличение“ за индустрията с 27% спрямо октомври! Същевременно производствата в 
България продължават да плащат най-високата цена на електроенергията в Европа, а енергоинтензивната индустрия я 
няма на картата на правителството. Топлофикационните предприятия получават защита от цената на газа и преференции 
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на пазара на електроенергия, а на производствените предприятия им се каза да се справят сами! Продължава кръстосаното 
субсидиране на потребителите на топлинна енергия от страна на бизнеса – сега вече и чрез цените на природния газ! 
Веднъж завинаги трябва да стане ясно, че толерираната от КЕВР политика противоречи на основен принцип, заложен в 
Закона за енергетиката и в европейските директиви, забраняващ кръстосаното субсидиране. Индустриалните предприятия 
са принудени да плащат необосновано по-висока цена, заради определените по-ниски цени на природния газ за 
топлофикациите и за крайните снабдители. Ситуацията е без прецедент в ценообразуването на природния газ у нас! 
Настояваме за подаването на ново заявление от страна на „Булгаргаз“ ЕАД, отмяна на решението на КЕВР и справедливо 
разпределяне на ползите от договореността между „Газпром експорт“ и „Булгаргаз“ ЕАД. Ако КЕВР не реагира, настояваме 
за оставката на председателя ѝ, а въпросът ще бъде отнесен до компетентния съд и Европейската комисия. 
 
Дневник  
 
√ Бизнесът протестира срещу обявеното поевтиняване на газа 
Асоциацията на работодателите в България, в която влизат четири организации - Конфедерацията на работодателите, 
Стопанската камара, Асоциацията на индустриалния капитал и търговско-промишлената палата) написаха общо писмо до 
управляващите, в което протестират индустрията да се товари с непосилни цени на газа. 
Според тях енергийният регулатор КЕВР (Комисията за енергийно и водно регулиране) е преминал "всички граници" и се 
държи като поделение на социалното министерство. 
Регулаторът изпрати послание към икономиката. И то е "Инвеститори, бягайте далеч от тази страна!", посочват в писмото 
си до премиера, министрите на енергетиката и икономиката и енергийния регулатор работодателите. 
Повод за писмото е решението, обявено в понеделник, с което от 1 ноември газът поевтиня с 1%, вместо да поскъпне с 
почти 30%. 
Причината е, че индустрията плаща газа според предложените от "Булгаргаз" цени, а не според утвърдените от енергийния 
регулатор, а от 1 ноември държавният газов доставчик бе предложил поскъпване на синьото гориво с около 30%. Бизнесът 
посочва, че това е пример за кръстосано субсидиране. 
Настояваме "Булгаргаз" ЕАД да внесе ново изменено заявление за утвърждаване на цените на природния газ за ноември, 
в което да са взети предвид всички фактори, които позволяват намаляването на заявената за утвърждаване цена, пишат 
работодателите. 
Бизнесът настоява още КЕВР да отмени решението си и да излезе с ново, в което "справедливо се разпределят ползите от 
договореността между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром експорт" измежду всички потребители". 
Няма как за едни потребители да има намаление, а за други - увеличение, се посочва в писмото. 
Обясняват, че оповестеното в понеделник намаление се оказва увеличение за бизнеса с 27%. 
Асоциацията посочва, че продължава кръстосаното субсидиране на потребителите на топлинна енергия от страна на 
бизнеса - сега вече и чрез цените на природния газ. 
"Веднъж завинаги трябва да стане ясно, че толерираната от КЕВР политика противоречи на основен принцип, заложен в 
Закона за енергетиката и в европейските директиви, забраняващ кръстосаното субсидиране. Индустриалните предприятия 
са принудени да плащат необосновано по-висока цена заради определените по-ниски цени на природния газ за 
топлофикациите и за крайните снабдители", пишат работодателите. 
Те поставят и условие, ако КЕВР не реагира, председателят й да подаде оставка, а въпросът ще бъде отнесен до 
компетентния съд и Европейската комисия. 
 
News.bg 
 
√ Докога КЕВР ще се държи като социална агенция, питат от АОБР  
Част от работодателите се обявиха категорично срещу натоварването на индустрията с непосилни цени на природния газ. 
Становището идва ден след като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обявиха, че 93,19 лв./MWh ще бъде 
цената на природния газ за ноември, за октомври бе 94,54 лв./MWh. 
От Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и от Българската федерация на индустриалните 
енергийни консуматори (БФИЕК) и останалите работодателски организации - АОБР, питат как ще привличат инвеститори. 
"Утре като няма индустрия, кой ще "доплаща" евтината електроенергия и евтиното парно за населението. Удачно е да 
попитаме: "Докога КЕВР ще се държи като поделение на социалното министерство", се казва в позицията на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АОБР). 
Те поясняват, че индустриалните предприятия ще заплащат през този месец природния газ на цена с близо 30% по-висока 
от утвърдената от КЕВР. Това е пореден пример за кръстосано субсидиране от страна на енергоинтензивните индустриални 
потребители към регулирания пазар, смятат от КРИБ и БФИЕК. 
Настояваме "Булгаргаз" ЕАД да внесе ново изменено заявление за утвърждаване на цените на природния газ за м. 
ноември, в което да са взети предвид всички фактори, които позволяват намаляването на заявената за утвърждаване цена, 
пишат те. 
Те искат КЕВР да отмени решението си и да излезе с ново, в което справедливо се разпределят ползите от договореността 
между "Булгаргаз" и "Газпром експорт" измежду всички потребители. Няма как за едни потребители да има намаление, а 
за други - увеличение! 
Съгласно договорите за доставка между индустриалните потребители и "Булгаргаз" ЕАД, промишлеността заплаща газа си 
по предложената, а не по утвърдената цена, въпреки че формално става дума за свободен пазар, изтъкват работодателите. 
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Българската индустрия ще плаща през ноември 119,87 лв./MWh, а не 93,19 лв. /MWh. Цената за октомври беше 94,54 
лв./MWh. На годишна база това увеличение ще струва на БФИЕК 187 млн. лв. "Намалението" на цената се оказа 
"увеличение" за индустрията с 27% спрямо октомври, обясняват гневната си позиция от организацията. 
Те припомнят, че производствата в България продължават да плащат най-високата цена на електроенергията в Европа, а 
енергоинтензивната индустрия я няма на картата на правителството. В същото време топлофикационните предприятия 
получават защита от цената на газа и преференции на пазара на електроенергия, а на производствените предприятия им 
се каза да се справят сами, се казва в позицията. 
Продължава кръстосаното субсидиране на потребителите на топлинна енергия от страна на бизнеса - сега вече и чрез 
цените на природния газ, поясняват от бизнеса. 
Ако КЕВР не реагира, те имат готовност да настояват за оставката на председателя ѝ, а въпросът да бъде отнесен до 
компетентния съд и Европейската комисия. 
 
Infomreja.bg 
 
√ Докога КЕВР ще се държи като социална агенция, питат от АОБР  
Част от работодателите се обявиха категорично срещу натоварването на индустрията с непосилни цени на природния газ. 
Становището идва ден след като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обявиха, че 93,19 лв./MWh ще бъде 
цената на природния газ за ноември, за октомври бе 94,54 лв./MWh. 
От Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и от Българската федерация на индустриалните 
енергийни консуматори (БФИЕК) и останалите работодателски организации - АОБР, питат как ще привличат инвеститори. 
"Утре като няма индустрия, кой ще "доплаща" евтината електроенергия и евтиното парно за населението. Удачно е да 
попитаме: "Докога КЕВР ще се държи като поделение на социалното министерство", се казва в позицията на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АОБР). 
Те поясняват, че индустриалните предприятия ще заплащат през този месец природния газ на цена с близо 30% по-висока 
от утвърдената от КЕВР. Това е пореден пример за кръстосано субсидиране от страна на енергоинтензивните индустриални 
потребители към регулирания пазар, смятат от КРИБ и БФИЕК. 
Настояваме "Булгаргаз" ЕАД да внесе ново изменено заявление за утвърждаване на цените на природния газ за м. 
ноември, в което да са взети предвид всички фактори, които позволяват намаляването на заявената за утвърждаване цена, 
пишат те. 
Те искат КЕВР да отмени решението си и да излезе с ново, в което справедливо се разпределят ползите от договореността 
между "Булгаргаз" и "Газпром експорт" измежду всички потребители. Няма как за едни потребители да има намаление, а 
за други - увеличение! 
Съгласно договорите за доставка между индустриалните потребители и "Булгаргаз" ЕАД, промишлеността заплаща газа си 
по предложената, а не по утвърдената цена, въпреки че формално става дума за свободен пазар, изтъкват работодателите. 
Българската индустрия ще плаща през ноември 119,87 лв./MWh, а не 93,19 лв. /MWh. Цената за октомври беше 94,54 
лв./MWh. На годишна база това увеличение ще струва на БФИЕК 187 млн. лв. "Намалението" на цената се оказа 
"увеличение" за индустрията с 27% спрямо октомври, обясняват гневната си позиция от организацията. 
Те припомнят, че производствата в България продължават да плащат най-високата цена на електроенергията в Европа, а 
енергоинтензивната индустрия я няма на картата на правителството. В същото време топлофикационните предприятия 
получават защита от цената на газа и преференции на пазара на електроенергия, а на производствените предприятия им 
се каза да се справят сами, се казва в позицията. 
Продължава кръстосаното субсидиране на потребителите на топлинна енергия от страна на бизнеса - сега вече и чрез 
цените на природния газ, поясняват от бизнеса. 
Ако КЕВР не реагира, те имат готовност да настояват за оставката на председателя ѝ, а въпросът да бъде отнесен до 
компетентния съд и Европейската комисия. 
 
АИКБ 
 
√ АОБР И „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ ЩЕ ЗАСИЛЯТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ СЛЕД ИЗБОРИТЕ  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и „Демократична България“ ще засилят 
сътрудничеството си след изборите. Това си обещаха двете обединения по време на среща, на която обсъдиха 
препоръките на бизнеса към бюджета за 2022 г. 
Работодателите препотвърдиха приоритета си за присъединяване на страната ни към еврозоната и ОИСР и заявиха, че ще 
разчитат на „Демократична България“ за ускоряване на необходимите реформи в съдебната система и постигане на 
необходимите стандарти за върховенство на правото, сигурност на собствеността, ограничаване на корупцията и 
ефикасност на публичните разходи. Представителите на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ категорично обявиха подкрепата си за 
запазване на данъчна стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните 
вноски за 2022 година. Според организацията, това е един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за 
осигуряване на условия за икономически растеж. 
Като изключително важни от АОБР бяха посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено 
инвестиране на европейските фондове. Сред тях са запазване на мярката за запазване на заетостта, прилагане на мярка за 
финансиране на постоянните разходи на предприятия с голям спад в приходите, както и мерки за компенсиране на 

https://news.bg/energy/bulgargaz-iska-tsenata-na-gaza-za-noemvri-da-e-124-76-lv-za-oktomvri-be-94-54-lv-mwh.html
https://news.bg/energy/tsenata-na-prirodniya-gaz-pada-na-93-19-lv-mwh-za-noemvri.html
https://news.bg/energy/bulgargaz-iska-tsenata-na-gaza-za-noemvri-da-e-124-76-lv-za-oktomvri-be-94-54-lv-mwh.html
https://news.bg/energy/tsenata-na-prirodniya-gaz-pada-na-93-19-lv-mwh-za-noemvri.html
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българските предприятия за безпрецедентно високите, надхвърлящи в пъти разчетите на КЕВР, цени на електрическата 
енергия и на природния газ. 
В допълнение на това АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни 
и общински такси. За пореден път работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на 
изчисляването на такса „Битови отпадъци“ на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 г. да бъде 
изработен на основа, при която таксата се изчислява на принципа „замърсителят плаща“. 
„За нас е изключително важно да установим работна комуникация с представителите на бизнеса. Това е една от най-
важните цели, за да можем да взимаме предвид оценките и препоръките при осъществяването на различни мерки и 
политики. Основни приоритети на „Демократична България“ са постигане на качество на законодателството, придържане 
към минимума на нормите, поставени от ЕС, повишаване на ефективността на публичните разходи. Във Ваше лице считаме, 
че ще намерим партньор за трудните стъпки, които трябва да бъдат извървени“, заяви председателят на „Демократична 
България“ Христо Иванов. 
Сред другите важни препоръки на АОБР бяха да се търсят възможности за включване в бюджета на разчети за реализиране 
на конкретни реформи в здравноосигурителната система с акцент върху превенцията и профилактиката, преустановяване 
на административното определяне на минималната работна заплата и пенсия, прекратяване на заплащането от 
предприятията на първите три дни болнични и други. 
Участниците в срещата бяха единодушни, че трябва да се ускори административната реформа и електронното управление 
за подобряване на бизнес средата и осигуряване на икономически растеж на България. 
 
В. Банкеръ 
 
√ "Демократична България" се срещна с работодателски организации 
Четири работодателски организации обсъдиха с „Демократична България“ основни насоки за подобряване на бизнес 
климата в страната, най-вече по отношение на последиците от ковид кризата и случващото се в енергетиката. 
Съпредседателят на „Демократична България“ Христо Иванов, Ивайло Мирчев и Георги Ганев се срещнаха с председателя 
на АИКБ Васил Велев и изпълнителния директор на организацията Добрин Иванов, председателя БТПП Цветан Симеонов, 
председателя на БСК Добри Митрев и зам.-председателя Мария Минчева, както и с парламентарния секретар на КРИБ 
Румяна Георгиева. 
Работодателите повдигнаха темата за държания бюджет и препоръчаха да бъде осигурено финансиране на политики за 
противодействие на последиците от ковид кризата - икономическа и енергийна, както и политики за подобряване на 
бизнес средата и възможности за осигуряване на икономически растеж на България. Работодателите призоваха още за 
административна реформа и свеждане на регулациите до минимално изискуемите. 
Христо Иванов изтъкна, че за „Демократична България“ е много важно да установи работна комуникация с бизнеса и на 
първо място да бъдат чути оценки за приоритетите в програмата на „Демократична България“ и нуждите на страната. 
„Трябва да започнем да полагаме основите на изграждане на дългосрочни приоритети и установяване на работещ диалог 
с бизнеса“, подчерта Иванов. Той се обяви за повишаване качеството на законодателството и дигитализацията, която да 
доведе до сериозна административна реформа. 
Дискутирани бяха политики, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските 
фондове, с човешки ресурси, европейската зелена сделка, енергетиката, здравеопазването, държавно управление и 
електронно правителство и др. 
Работодателските организации определиха енергийната криза  като „надвзетото от енергийната ламя“. Ивайло Мирчев 
каза, че „Демократична България“ има най-адекватни предложения по отношение на енергетиката и най-последователно 
поведение. Предвижда се и специална подкрепа за битовите потребители и малките предприятия. 
Икономистът Георги Ганев постави сериозен акцент върху повишаване ефективността на публичните разходи и 
намаляване на данъчното изземане. Фискалното попълване, да не е за сметка на данъчното облагане, е позицията на ДБ. 
Работодателските организации и представителите на коалицията се обединиха около идеята за работни срещи след 
ситуиране на новия парламент. 
 
Дневник 
 
√ Христо Иванов и Ивайло Мирчев обсъдиха проблемите на бизнеса с работодателските организации 
Четири работодателски организации обсъдиха с "Демократична България" основни насоки за подобряване на бизнес 
климата в страната, най-вече по отношение на последиците от ковид кризата и случващото се в енергетиката. 
Съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов, Ивайло Мирчев и Георги Ганев се срещнаха с председателя 
на АИКБ Васил Велев и и изпълнителния директор на организацията Добрин Иванов, председателя БТПП Цветан Симеонов, 
председателя на БСК Добри Митрев и зам.-председателя Мария Минчева, както и с парламентарния секретар на КРИБ 
Румяна Георгиева. 
Работодателите повдигнаха темата за държания бюджет и препоръчаха да бъде осигурено финансиране на политики за 
противодействие на последиците от ковид кризата - икономическа и енергийна, както и политики за подобряване на 
бизнес средата и възможности за осигуряване на икономически растеж на България. Работодателите призоваха още за 
административна реформа и свеждане на регулациите до минимално изискуемите. 
Христо Иванов изтъкна, че за "Демократична България" е много важно да установи работна комуникация с бизнеса и на 
първо място да бъдат чути оценки за приоритетите в програмата на "Демократична България" и нуждите на страната. 
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"Трябва да започнем да полагаме основите на изграждане на дългосрочни приоритети и установяване на работещ диалог 
с бизнеса", подчерта Иванов. Той се обяви за повишаване качеството на законодателството и дигитализацията, която да 
доведе до сериозна административна реформа. 
Дискутираните бяха политики, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските 
фондове, с човешки ресурси, европейската зелена сделка, енергетиката, здравеопазването, държавно управление и 
електронно правителство и др. 
Работодателските организации определиха енергийната криза като "надвзетото от енергийната ламя". Ивайло Мирчев 
каза, че "Демократична България" има най-адекватни предложения по отношение на енергетиката и най-последователно 
поведение. Предвижда се и специална подкрепа за битовите потребители и малките предприятия. 
Икономистът Георги Ганев постави сериозен акцент върху повишаване ефективността на публичните разходи и 
намаляване на данъчното изземане. Фискалното попълване, да не е за сметка на данъчното облагане, е позицията на ДБ. 
Работодателските организации и представителите на коалицията се обединиха около идеята за работни срещи след 
ситуиране на новия парламент. 
 
БТА 
 
√ Христо Иванов и Ивайло Мирчев обсъдиха проблемите на бизнеса с работодателските организации 
Четири работодателски организации обсъдиха с "Демократична България" основни насоки за подобряване на бизнес 
климата в страната, най-вече по отношение на последиците от ковид кризата и случващото се в енергетиката. 
Съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов, Ивайло Мирчев и Георги Ганев се срещнаха с председателя 
на АИКБ Васил Велев и и изпълнителния директор на организацията Добрин Иванов, председателя БТПП Цветан Симеонов, 
председателя на БСК Добри Митрев и зам.-председателя Мария Минчева, както и с парламентарния секретар на КРИБ 
Румяна Георгиева. 
Работодателите повдигнаха темата за държавния бюджет и препоръчаха да бъде осигурено финансиране на политики за 
противодействие на последиците от ковид кризата - икономическа и енергийна, както и политики за подобряване на 
бизнес средата и възможности за осигуряване на икономически растеж на България. 
Христо Иванов изтъкна, че за "Демократична България" е много важно да установи работна комуникация с бизнеса и на 
първо място да бъдат чути оценки за приоритетите в програмата на партията и нуждите на страната. "Трябва да започнем 
да полагаме основите на изграждане на дългосрочни приоритети и установяване на работещ диалог с бизнеса", подчерта 
Иванов. Той се обяви за повишаване качеството на законодателството и дигитализацията, която да доведе до сериозна 
административна реформа. 
Дискутираните бяха политики, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските 
фондове, с човешки ресурси, европейската зелена сделка, енергетиката, здравеопазването, държавно управление и 
електронно правителство и др. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Янев: България е напълно решена да работи за намаляване на парниковите емисии с 55% до 2030 г.  
България е напълно решена да работи за намаляване на парниковите емисии с 55 процента до 2030 година и 
за  климатична неутралност до 2050-та. 
Това заяви премиерът Стефан Янев  пред Климатичната конференция на ООН в Глазгоу, като по думите му така страната 
ни ще изпълни своите ангажименти към Парижкото споразумение и европейското законодателство.  
Янев е подчертал, че при трансформацията на икономиката в контекста на зеления преход трябва да се вземат предвид 
националните особености, за да бъде преходът справедлив.  
На конференцията премиерът е изтъкнал, че нова пътна карта за декарбонизация на българската индустрия е залегнала 
във внесения План за възстановяване и устойчивост, включваща поетапното прекратяване на ползването на въглища до 
2038 - 2040 година.  
 
√ До 10% ръст в цените на храните до края на годината 
Масово в личния си опит хората усещат повишение на цените - 97% от анкетираните на възраст от 18 до 64 години са 
усетили поскъпването, най-много при храните, горивата и разходите за отопление. 
Масови са притесненията, че цените ще продължат да растат. При значително повишение на цените 78% от участвалите в 
допитването ще ограничат потреблението си от стоки, които не са от първа необходимост, ще купуват по-малки количества 
или ще отложат по-големи покупки. 
Допитването е на консултантска фирма. 
До 10 процента ръст в цените на храните до края на годината, прогнозират експерти. Тенденцията на значително 
поскъпване през последните месеци обаче се забавя заради свитото потребление и конкурентния пазар. 
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Като неблагоприятен фактор на пазара действат високите цени на тока и горивата. 
Потребителите изчисляват ефекта от поскъпването на храните върху домакинските бюджети средно между 20 и 25 
процента през последната година: 
-  Всичко от първа необходимост поскъпна, от хляба до олиото. И общо взето, защото и двамата сме пенсионери ползваме 
промоциите на големите вериги; 
-  Купувам, което ми е вкусно, ако е скъпо, ми това е положението. 
Усещането на потребителите за поскъпването на храните значително се разминава с експертния анализ, който сочи най-
голям ръст през последната година за олиото с 32 процента и птичето месо с 20 на сто. Сиренето е поскъпнало с 12 
процента, а кашкавалът с 10, казва Владимир Иванов от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата: 
„Към 1 ноември сме давали миналата година 74 лева на тези 27 продукта, закупени по единица. Т.е. кило захар, кило 
брашно, кило олио, кило месо, а към момента даваме 80 лева, тоест имаме 8 лева разлика в потребителската кошница“. 
 
√ За месец са задържани 770 куб. м незаконно отсечени дърва за огрев 
Само за месец горските инспектори са задържали 770 кубика незаконно отсечени дърва за огрев, отчитат от Агенцията по 
горите. Ако средното потребление на домакинство за сезон е 7-8 кубика, това означава, че задържаните незаконни дърва 
биха покрили нуждите на около 100 домакинства. 
През октомври са направени над 6000 проверки в цялата страна, като целта  им е както установяване на нарушения, така 
и осъществяване на превенция в периода на масово снабдяване с дърва за огрев. 
Сигналите за недостиг на дърва за огрев на прага на отоплителния сезон продължават да пристигат от различни точки на 
страната въпреки уверенията на земеделското министерство, че има достатъчно дърва. 
Преди дни агроминистърът нарече темата за недостига политическа спекулация в предизборна обстановка. 
Какво сочат данните на агенцията по горите? През октомври горските инспектори са проверили обекти за ползване, 
складиране, преработка и търговия с дървесина, както и превозни средства, транспортиращи дървесина. Задържани са 43 
моторни превозни средства, с които е транспортирана незаконна дървесина, 23 моторни триона, пет оръжия, коне и 
каруци и др. Задържани са и 143 плътни кубически метра обла строителна дървесина и 770 пространствени кубически 
метра дърва за огрев. 
Според експерти от горския сектор, тези 770 кубика, заловени незаконни дърва за огрев, са количество, което може да 
бъде натоварено на 19 - 20 ТИР-а. 
 
√ Слабо понижаване на средната цена на тока в Европа към 191,81 евро за мегаватчас 
В България цената на тока остава почти без промяна на ниво от 194,32 евро за мегаватчас 
Цените на тока за сряда на почти всички европейските енергийни борси (с изключение на тази в Гърция, Швейцария и 
Полша) се понижиха слабо към осреднено ниво от 191,81 евро, докато в България поевтиня с едва 0,8% към 194,32 евро 
за MWh. Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
Понижението е факт, въпреки че има поскъпване на природния газ в Европа, след като руският монополист "Газпром" 
отказа да резервира газов капацитет в газопроводите, минаващи през Полша и Украйна, за първите двете месеца на 
следващата година. 
В същото време обаче от Кремъл потвърдиха, че "Газпром" ще увеличи от 8 ноември доставките на газ за Европа. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в сряда (3 ноември) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в Гърция 
(222,51 евро за MWh), следвана от Швейцария (210.63 евро) и Сърбия (209,61 евро). 
Най-ниски за утре са отново цените на тока в Полша, въпреки че се повишават със 7,9% до 118,16 евро за MWh, следвана 
от Нидерландия (179,89 145,95 евро), Белгия (184,74 евро) и Франция (186,06 евро за MWh). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 3 ноември, септември) се понижи с 0,8% до 194,32 евро, или 380,06 
лева за мегаватчас, след като осреднените цени за днес в сегмента "Ден напред" бяха на ниво от 383,04 лева. По този начин 
цените продължават да отстъпват от техния рекорден връх от 481,81 лева, достигнат през миналия месец (на 19 октомври), 
показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока пък достигна във вторник (2 
ноември) до 369,41 лева за MWh. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 88,58 евро (173,25 лева) за мегаватчас, 
показват данните на платформата energylive.cloud. 
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БНТ 
 
√ Освободиха от длъжност зам.-министъра на транспорта  
Със заповед на министър-председателя Стефан Янев от длъжността заместник-министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията е освободена Нели Андреева, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. 
С друга заповед на премиера за заместник областен управител на област Ловеч е назначен Емил Енчев. 
Той притежава образователно-квалификационна степен магистър по специалността „Икономическа информатика“ от 
Стопанската академия „Д.А. Ценов“-Свищов. Има дългогодишен управленски опит в частния сектор в сферата на 
информационните технологии. 
За заместник областен управител на област Кюстендил е назначен Емил Атанасов. 
Той притежава юридическо образование от Академията на МВР в гр. София. Адвокат е от Адвокатска колегия – Кюстендил. 
Работил е в Районното управление на МВР в Дупница в периода от 1984 г. до 1992 г., както и в Окръжна следствена служба 
– Кюстендил от 1992 г. до 1999 г. 
 
√ НАП проверява складове със съмнителни стоки  
Как обувки от 5 лв. се продават за 100 лв. в магазините? Схемата ощетява както потребителите, така и 
държавната хазна. Затова Националната агенция по приходите започна проверки. 
Обувки като тези се внасят от Турция и Китай. На митницата цената на един чифт е 5 лева и върху тази сума вносителят 
плаща мито и ДДС. 
 

 
 
Пристигнали в България, те първо попадат в склада на търговеца на едро, а след това към магазините. По документи обаче 
те обикалят из различни градове на страната, прекупувани от "кухи" фирми. Така, когато достигнат до търговската мрежа 
цената им вече е увеличена нeколкократно и може да надхвърли 100 лв. 
"Това, което НАП прави в момента е да проследи камиона от митницата до този склад, след това да идентифицира 
всеки купувач. Това обикновено са търговци на дребно и техните складове и пътят от техните складове до 
витрините", обясни Росен Бъчваров, говорител на НАП. 
За да сработи схемата, при която се укрива ДДС за десетки милиони лева, се използва т.нар. липсващ търговец. 
Установяването му е целта на приходната агенция. 
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"Изведнъж някой по средата се оказва задлъжнял с ДДС, което няма намерение да плати", казва Бъчваров. 
Така налогът никога не постъпва в държавния бюджет. Стотици инспектори на НАП продължат работа като целта е да се 
проследи вносната стока. 
 
√ Списъци с лични данни - разпилени по столичен булевард 
Куп документи с лични данни бяха разпилeни по столичен булевард. Списъците съдържат лични имена, ЕГН и адресна 
регистрация. 
Това са част от данните, които можеше да бъдат взети от всеки, който мине по бул. Александър Стамболийски в София. На 
самите документи беше изписано и логото на Националната здравноосигурителна каса. Когато екипът ни пристигна на 
мястото, част от документите вече бяха събрани от почистващата фирма на район "Красна поляна". 
Попитахме районната администрация дали е подаден сигнал до тях. 
Не е получен сигнал към район „Красна поляна“, но въпреки това направихме проверка по случая. В районната 
администрация няма изгубени или изхвърлени лични данни на хора. Почистващата фирма за районна е видяла 
разпилените листове, книги, и учебници и е разпоредила почистване, без да знае, че са лични данни. 
Потърсихме и позицията на столичната здравноосигурителна каса, а те ни отговориха следното: 
"СЗОК не разполага с информация как тези листове са се озовали на посоченото от Вас място. Вероятно става дума 
за пациентска листа на общопрактикуващ лекар. Бихме искали да подчертаем, че общопрактикуващите лекари 
предоставят на здравноосигурителната каса своите пациентски листи единствено на електронен носител и 
здравната каса не носи отговорност за документацията на лекарите. В здравната каса се съхраняват по надлежния 
ред само формите за избор и преизбор на пациентите". 
БНТ: Тъй като не се знае от къде идват тези данни, ако това е на личен лекар, който си е изхвърлил самите документи 
на негови пациенти. Той подлежи ли на някаква глоба? 
- Да, подлежи на имуществена санкция и глоба, които са доста сериозни в конкретния случай. Още повече, че това, 
което вие ми представихте да се запозная, е доста голямо количество данни на лица, които е обработвал, 
евентуално, ако говорим за личен лекар, тъй като видях и ЕГН, видях и три имена, адрес и телефонен номер. Не става 
въпрос за един-двама или петима души. Така че това е едно съществено нарушение - обясни Мариана Митова - 
адвокат. 
По думите ѝ абсолютно всеки, който работи с лични данни на хора, трябва да спазва изрично регламента за защитата им. 
"Би следвало да се спазва, да има въведени правила от всеки един администратор за защита, съхранение, архивиране 
и отработване на личните данни, но естествено и в България малцина администратори са въвели на практика GDPR. 
Това не е начинът за унищожаване. Самото унищожаване се случва чрез комисия на администратора, по специален 
протокол и унищожаването се осъществява в този писмен протокол. Това може да бъде и чрез шредер, но 
задължително от комисия на администратора се удостоверява, че тези данни са унищожени. Глобата при такова 
нарушение започва от 5000 лева", казва адвокат Митева. 
Потърсихме и Комисията за защита на личните данни, оттам ни казаха, че ще започнат проверка по случая. 
 
√ Задържаха двама за компютърни измами - откраднали над 2 млн. лв. чрез фишинг мейли  
Двама души са задържани при специализираната полицейска операция на служители на ГД „Борба с организираната 
престъпност“, проведена на 26 октомври. 
От претърсени три адреса са иззети компютърни конфигурации, мобилни телефони и документи. Намерено е и неголямо 
количество канабис. Разпитани са множество свидетели, извършени са и разпознавания. 
Установено е, че участниците в престъпния сговор са използвали зловреден софутер, с който заразявали стотици компютри 
в страната. 
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Според първоначалните данни, те разпращали стотици хиляди фишинг съобщения от името на частни съдебни 
изпълнители, несъществуващи телекомуникационни компании, както и промоционални предложения от верига магазини 
за техника, фалшиви уведомления от НАП, КПКОНПИ, Агенцията по вписванията, банки, призовки от Пътна полиция и др. 
Към фишинг мейлите бил прикачен файл с компютърен вирус, неразпознаваем от много антивирусни програми. 
Заразените компютри били свързани с ползван от задържаните сървър (деактивиран и иззет от разследващите). Така 
киберпрестъпниците си осигурявали достъп до всички данни в заразените компютри - лични и фирмени документи, 
пароли за достъп до онлайн банкиране, профили в пощи и социални мрежи. 
Средствата от сметките на пострадалите били прехвърляни по сметки на финансови мулета в страната, които ги изтегляли 
в брой и предавали на ръка на обвиняемите. За целта били използвани подменени СИМ карти на титулярите. Разследва се 
хипотезата, че за смяната на СИМ картите са били подпомагани от служител на телекомуникационна компания, който ги е 
снабдявал с данните на реалния им притежател. 
Според събраните до момента доказателства за малко повече от 2 години участниците в престъпния сговор са нанесли 
щети на три търговски дружества в размер на 1 млн. лева. Над 1 млн. лв. се очаква да достигнат доказаните вреди на 
десетките измамени физически лица. 
Двамата задържани са привлечени от Специализираната прокуратура към наказателна отговорност за участие в престъпен 
сговор, създаден с цел финансови облаги от компютърни измами (престъпления по чл. 321, ал. 6 и чл.212а, ал.1 от НК). 
На 29 октомври Специализираният наказателен съд определи за обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение 
„задържане под стража“. 
Работата по случая продължава, като всички физически или юридически лица, станали жертва по описаната схема, могат 
да подадат сигнал или предоставят допълнителна информация на ГДБОП. 
 
√ Гърция затяга мерките след поредния рекорд от новозаразени  
Нови, по-строги мерки в Гърция след поредния рекорд новозаразени с ковид за денонощие - 6 700. 
Достъпът до всички затворени пространства за неваксинирани вече ще бъде с отрицателен тест. Работещите в държавния 
и частния сектор вече ще се тестват два пъти седмично, а не както досега - веднъж. Мерките влизат от сила в събота. 
Ирландия докладва рекорден брой новозаразени от януари, въпреки, че 90% от населението в страната е ваксинирано. 
Нидерландия стана поредната държава, която връща мерките - маските на закрито ще бъдат задължителни от събота. 
Броят на местата, за които се изисква ваксинационен сертификат ще бъдат увеличени. 
Всичко това се случва по-малко от два месеца след като Нидерландия отмени ограниченията, свързани с 
разпространението на коронавируса. 
"Три са мерките, които стават по-строги незабавно. Първата - спазване на дистанция от метър и половина. Това е 
безопасно разстояние. Пазите себе си и останалите. Втората - работа от вкъщи. Горещо препоръчваме да се работи 
от дома си, поне през половината работно време. Третата - препоръка за вътрешните пътувания - избягвайте 
многолюдни спирки, пътувайте извън натоварени часове.", каза Марк Рюте, министър-председател на Нидерландия. 
 
√ Край на еднократните вилици и лъжици в Португалия 
В Португалия влезе в сила Директивата на ЕС от 2019 година за забрана за употребата на пластмасови изделия за 
еднократна употреба. Целта е до 2030 година използването на пластмаса да бъде драстично намалено. 
Еднократните прибори, чинии, клечки за уши вече са забранени. 
Търговците обаче имат гратисен период и пластмасови изделия ще могат да се продават и употребяват до септември 2022 
година. 
Следващата голяма цел е редуцирането на използването на пластмасови кутии за храна. Очаква се това да се случи най-
рано през 2026 година, като португалското правителство се надява до тогава употребата им да е с поне 80% по-малко. 
Мнозинството от португалците приветстват забраната за еднократни пластмасови изделия, но има търговци, според които 
алтернативните варианти струват по-скъпо и се поемат изцяло от бизнеса, а това намалява печалбите им. 
 
√ Над 100 световни лидери се споразумяха за намаляване на емисиите от метан в Глазгоу  
Пробив в борбата с климатичните промени. На конференцията за климата в Глазгоу над 100 световни лидери се 
споразумяха за намаляване на емисиите от метан и за спиране на обезлесяването до 2030 година. 
За да бъдат опазени и възстановени горите, правителствата ще отпуснат 12 милиарда долара. Частни компании се 
включват със 7 милиарда долара. В реч на конференцията премиерът Стефан Янев потвърди ангажимента на България за 
постигане на въглеродна неутралност до средата на века. 
За амбициозната цел от намаляване с 55% на въглеродните емисии до 2030 година България е разработила нов набор от 
мерки в своя План за възстановяване и устойчивост, заяви в Глазгоу министър-председателят Стефан Янев. 
"Той ще стане нова пътна карта за декарбонизация на българската индустрия и за постигане на икономически 
растеж в рамките на устойчива и съхранена околна среда, което включва поетапното прекратяване на използването 
на въглища до 2038 - 2040 година", каза българският премиер. 
Стефан Янев подчерта още, че България подкрепя обединените усилия на правителствата, частния сектор, академичните 
среди и други заинтересовани страни в общата цел за борба срещу изменението на климата. 
"Нито една страна сама не е в състояние да се изправи срещу глобалната заплаха от изменението на климата, 
защото нямаме варианта или лукса да си позволим провал", допълни Стефан Янев. 
В Глазгоу беше постигнато съгласие за намаляване на емисиите от метан с 30% до 2030 година. Предложението беше 
подкрепено от над 90 лидери. 
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"Намаляването на емисиите от метан е едно от най-ефективните неща, които можем да направим, за да намалим 
глобалното затопляне", добави председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
Метанът е вторият по обем парников газ, причинен от човешката дейност. 
В Глазгоу беше дадено и най-голямото досега обещание за спасяване на горите. Подкрепиха го включително държави като 
Бразилия, Съединените щати, Китай, където изсичането на дървета е огромно. 
"110? Нали така? 110 лидери, които представляват 85% от държавите в света с гори, поеха ангажимент да работят 
заедно. Не само да забавят обезлесяването, но и за възстановяването на горите", каза още премиерът на 
Великобритания Борис Джонсън. 
Горите са естественият склад за въглероден диоксид в природата. Но това е така, докато дърветата не бъдат отсечени. 
Според статистиката, обезлесяването е третият основен източник на въглеродни емисии в атмосферата след големите 
индустрии на Съединените щати и Китай. Само през 2020 година общата площ на изсечените гори в света е по-голяма от 
територията на Великобритания. 
Експерти обаче се опасяват, че сроковете за справяне с обезлесяването са прекалено дълги, за да бъдат овладени 
климатичните промени. 
 
√ Байдън с критики към Русия и Китай заради отсъствието на лидерите им от срещата за климата 
На пресконференцията след участието си в климатичната среща в Глазгоу, американският президент Джо Байдън 
критикува колегите от Китай и Русия, че не са участвали в нея. По думите му, проблемът с овладяването на климатичните 
изменения е "гигантски", но се подминава както от Пекин, така и от Москва. 
Въпреки че не присъстваха лично, Владимир Путин и Си Дзинпин изпратиха делегации на форума, който продължава до 
14 ноември. 
Коментарът на Байдън дойде след репортерски въпрос - защо Вашингтон трябва да се бори срещу климатичните 
изменения, а другите не се ангажират. Той отговори - "защото искаме да можем да дишаме и искаме да можем да водим 
света." 
"Факт е, че Китай, който се опитва да се утвърди като световен лидер, не се появи... Единственото най-важно нещо, 
което привлече вниманието на света, е климатът. Навсякъде - от Исландия до Австралия. Това е гигантска тема и 
те просто я подминаха. Как правиш това и после твърдиш, че можеш да имаш лидерски манталитет? Същото е с 
Путин и неговата Русия. Знаете - неговата тундра гори. Буквално. Той има сериозни, сериозни климатични проблеми 
и не отваря дума за намерението си да направи каквото и да било." 
А в Глазгоу днес основната тема ще бъде финансирането на стратегиите за намаляване на влиянието на климатичните 
промени и ролята на зелените технологии в този процес. 
 
√ Руското посолство: "Газпром" увеличи количествата газ за България на по-ниска цена  
В съобщение Руското посолство в България посочва, че по молба на българското ръководство "Газпром" е увеличил обема 
подаван газ, с което цената за страната ни, според мисията на Москва, е била 93,19 лв. за мегаватчас - което е 
приблизително два пъти по-евтино от средните цени за Европа. 
Оттам допълват, че не се е реализирало повишение до 119 лева, както се е очаквало. От мисията задават въпроси - колко 
по-евтин е газът по дългосрочни договори, обвързани със световната цена на петрола от количествата, продавани на 
спотовия пазар. 
Според посолството, цената по дългосрочните договори също може да бъде волатилна, но дава предимства като 
предсказуемост и възможност да бъдат предвиждани бъдещи рискове. 
В съобщението се посочва още, че "Газпром" винаги се е отнасял с уважение към позицията на своите партньори. 
Тъкмо затова миналата година по настояване на София, а също така и на Европейската комисия руската компания е 
преминала към новата система на калкулация на цената за България, обвързана с европейския газов пазар. 
 
Дума 
 
√ Румен Радев: Българската икономика ще бъде в крак с глобалната, ако продължи да внедрява иновации  
Българската икономика ще бъде в крак с глобалната конкуренция, като продължи да внедрява съвременни модели на 
управление. Затова държавата разчита на успешните бизнес лидери за така необходимата  трансформация на нашата 
икономика към иновативност, висок и устойчив темп на растеж и производство и износ на продукти с висока добавена 
стойност. Вратите на президентската институция винаги са били отворени за честния, прозрачен и отговорен български 
бизнес. Това заяви президентът Румен Радев, който награди победителя в конкурса „Мениджър на годината 2021“. 
Почтеният бизнес може да разчита на прозрачно, отворено и отговорно управление от страна на служебното правителство, 
което вече е доказало това с предвидимост и прозрачност, с инициативата за актуализация на бюджета, за да има средства 
за подкрепа в условията на криза, с предприетите компенсации на високата цена на електричеството, с понижаването на 
цената на природния газ за битовите потребители и гарантиране на една от най-ниските цени за бизнеса в Европа, както и 
с усилията да запази държавата и бизнеса отворени, за да не се прекъсват производствата и да не се губи 
конкурентоспособност, категоричен е държавният глава. 
Ревизирането на Плана за възстановяване и устойчивост от служебното правителство цели бързата модернизация на 
страната и предоставя много възможности за българския бизнес, който се стреми да бъде част от този процес, напомня 
президентът. 
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Със сигурност годината не беше лека нито за гражданите, нито за икономиката, а здравната, енергийната и политическа 
несигурност са изпитание за всеки бизнес. Положително е, че и тази година сред финалистите в конкурса преобладават 
български представители, което е доказателство, че те са намерили начин да изградят устойчив и гъвкав бизнес и са 
реагирали адекватно в кризата, допълни Радев. 
В моменти на изпитания всеки иска повече от държавата, но за да имаме демократична, модерна и силна държава, 
устойчива на кризи, трябва да обединим усилия, за да гарантираме нейното укрепване. България има огромна нужда от 
ефективно отстояване на върховенството на правото, защита на правата на гражданите и на собствеността и от 
продължаване на действията за пресичане на корупционните схеми и нелоялната конкуренция, за да има качествено нови 
условия за гражданите и бизнеса, а младите хора да бъдат стимулирани да останат и тук да разгръщат своя талант и  
възможности, подчерта държавният глава. 
 
√ Пореден ръст в приходите в НАП 
Над 2,3 млрд. лева са приходите, постъпили в НАП през октомври, което е с близо 125 млн. лв. повече спрямо същия период 
на миналата година, сочат данните на приходната агенция. Общо данъчните приходи за октомври възлизат на над 1,3 
млрд. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е близо от 370 млн. лв., над 108 млн. лв. е корпоративният 
данък и близо 755 млн. лв. - ДДС. 
Общият размер на приходите от осигурителни вноски за октомври надвишава 928,8 млн. лв., в това число 555,3 млн. лв. са 
за държавно обществено осигуряване, 235 млн. лв. - за здравноосигурителни вноски и 132,8 млн. лева за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване. 
Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък - 30%. Приходите от данък върху доходите на физическите 
лица се увеличават с близо 16 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 10 на сто спрямо 
същия период на миналата година, допълват от НАП. От началото на годината до 31 октомври в приходната агенция са 
постъпили над 22,5 млрд. лева, което е 2,3 млрд. лева повече в сравнение със същия период на миналата година, допълват 
от НАП. 
"За пореден месец НАП отчита отлични резултати. Това се дължи както на добрата работа на всички служители в 
приходната агенция, така и на положителна промяна в поведението на данъкоплатците. Наблюдава се устойчив ръст на 
доброволното деклариране и плащане от страна на бизнеса и гражданите", казва по повод рекордния ръст в приходите 
изпълнителният директор на НАП Румен Спецов. 
 
√ Кацаров: Изправени сме пред бедствие 
Министър Стойчо Кацаров излезе с обръщение към всички български граждани и призна, че ситуацията с коронавируса е 
извън контрол и сме изправени пред национално бедствие.  Призова за ваксинация и стриктно спазване на мерките и 
ограниченията. Той имаше среща днес с представители на съсловните организации Български лекарски съюз, Български 
зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, както 
и на национално представителните пациентски организации. 
Ситуацията е критична, изправени сме пред една огромна заплаха и за това е нужно общо действие, заяви Кацаров след 
срещата. 
 „Искаме да изразим общата си загриженост и да отправим призив към целия наш народ от името на всички хора, които 
са ангажирано в здравната система. Може да сме имали различия по някои въпроси, но по отношение на COVID и начина, 
по който да можем да се справим, нямаме различия. Искаме нашето общо послание да стигне до всички хора в страната. 
Ситуацията е критична. Изправени сме пред една огромна заплаха и за това е нужно общо действие. С нашето събиране 
днес и общата ни позиция искаме да отправим призив за единодействие и национална мобилизация“, каза още здравният 
министър. 
Кацаров каза, че здравната система не може да се справи сама без участието на всички нас като граждани. Той призова да 
се вземем в ръце. и да спазваме няколко прости правила: носете маски, ограничете контактите си в следващите няколко 
седмици и не излизайте, освен ако не е необходимо. Ваксинирайте се. Ваксините ще ни извадят трайно от това бедствие, 
каза Кацаров. И добави, че няма повече време за отлагане. По думите му обаче всички други мерки като локдаун са само 
временни и отлагат решението. 
Отправяме призив към българския народ да се пазим. Особено в последния етап на пандемията доказа, че без медицински 
сестри и акушерки ситуацията е много трагична, заяви от своя страна председателят на Българска асоциация на 
професионалистите по здравни грижи Милка Василева. Обяснявахме, че трябва да се спазва социална дистанция и 
гражданите да се имунизират. За съжаление не бяхме разбрани. Вече около 45% от медицинските сестри у нас са 
имунизирани, за съжаление те са малко. Здравната система трябва да оцелее и да продължи да съществува, добави 
Василева. 
Д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз, заяви също от своя страна, че общата картина е 
тежка. Ние работим на първа линия. Работим над входовете на инфекцията, това го правим ежедневно и няма върнати 
пациенти. Единственото, което може да ни спаси е ваксинацията, каза Шарков. Това, което може да доведе до смърт е 
COVID-19, загубихме много светли личности без време благодарение на инфекцията. Това не може да продължава повече, 
ние трябва да докоснем душата на човека, за да можем да убедим всички в правотата на предпазването на здравето, заяви 
Шарков. 
Асена Сербезова, председател на Българския фармацевтичен съюз заяви, че страхът се бори със знание, знанието трябва 
да се предостави от лекари, специалисти, от институциите по достъпен и разбираем начин. Агенцията по лекарствата също 
трябва да вземе отношение към тази позакъсняла образователна кампания. Само апелът няма да свърши работа, трябва 
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да имаме план, който да включва всички институции да преборим този страх. Числата са категорични, ясни. Напомням, че 
в момента се печели от много голяма дезинформация, трябва да изтръгнем хората от този кръг на дезинформация, добави 
Сербезова. 
Председателят на Лекарския съюз д-р Иван Маджаров коментира, че на фона на 90% от специалистите, които твърдят, че 
ваксината помага и ваксините са спасили човечеството, се явяват такива, предимно политици, които спорят и твърдят неща, 
които носят след себе си само страдание и смърт. По думите му балансът в даването на трибуна на двете страни е нарушен. 
"За съжаление сега ще се сблъскаме с най-тежката криза. Разликата между това дали ще имаш леко дискомфорт от 
ваксината или това да се изпише човек - 10 дни след престои в болницата и той да загине след усложнения, които не са 
видими - не е едно и също нещо. Никой от нас не иска да уврежда своите пациенти. Твърде далеч сме от конспиративните 
теории, те трябва да бъдат оставани малко встрани и да се съсредоточим върху проблема. Понякога съсредоточени в 
работата си ние изглеждаме рутинни, но това е в полза на пациента", заяви д-р Маджаров и добави, че лекарите у нас 
страдат с пациентите си. 
Председателят на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев каза, че макар и със закъснение е по-
добре да се ваксинираме сега. Той посочи, че много малко са групите, при които да е противопоказна ваксинацията. 
 Посланието ми е към всички, които се съмняват - дано не разбират по трудния начин, че няма конспирация с Ковид-а. 
Особено възрастните хора – макар и закъсняло, не се колебайте, няма за кога. Хората с хронични заболявания, свържете 
се с лекуващия си лекар. Няма нищо страшно, заяви още Хасърджиев. И отбеляза, че е ваксиниран, както и цялото му 
семейство. 
И подчерта - хората трябва да разберат, че няма нищо конспиративно и опасно. „Да не съм идиот да дам на майка си 
ваксина, която да я увреди?! Трети път отиват майка ми и баща ми да се ваксинират“, бяха думите на Хасържиев. 
Накрая той завърши с емоционалното: „За бога, братя, ваксинирайте се!“. 
 
√ Съсловни организации призоваха за ваксинация 
Черен рекорд от 310 починали за денонощие регистрира страната, нови мерки няма да има 
В деня на най-черния рекорд на страната по време на пандемията - 310 починали на едно денонощие, здравният министър 
Стойчо Кацаров и представители на съсловните медицински и пациентски огранизации излязоха с призив за ваксиниране, 
но не и за нови, по-строги мерки. Ситуацията е критична, това е национално бедствие, най-тежката от преживяните от нас 
вълни, заяви Кацаров, като в същото време обяви, че здравната система все още се справя добре. Той призова хората към 
отговорност като носят маски, ограничат контактите си и не излизат, ако не е належащо, освен това да се ваксинират. 
"Носете ги тези проклети маски", апелира Кацаров. Той даде за пример броя на ваксинираните в света, които достигнаха 
3 милиарда души, и попита какви още доказателства за безопасността на препаратите са нужни.  
В края на брифинга всички участници се хванаха за ръце в знак на солидарност. Преди това един по един представителите 
на лекарския съюз, на зъболекарския съюз, на фармацевтичния съюз, на  асоциацията на професионалистите по здравни 
грижи, на асоциацията за закрила на пациентите, на националната пациентска организация и на сдружението за развитие 
на българското здравеопазване се изредиха с призиви за ваксиниране и отговорно поведение.  
Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров коментира, че на фона на 90% от специалистите, които твърдят, че ваксината 
помага и ваксините са спасили човечеството, се появяват такива, предимно политици, които спорят и твърдят неща, които 
носят след себе си само страдание и смърт. По думите му балансът в даването на трибуна на двете страни е нарушен. 
Председателят на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев заяви, че макар и със закъснение, е по-
добре да се ваксинираме. Той посочи, че много малко са групите, при които ваксинацията може да е противопоказна. 
Нито един от участниците в изявлението не се изказа открито за въвеждане на допълнителни ограничения срещу 
разпространението на коронавируса. По време на изявленията им малка група хора пред МЗ се обявиха против всички 
мерки и поискаха свобода. 
Все повече болници дават знак, че изнемогват от притока на болни, някои разкриват нови легла на ръба на възможностите 
си.  
 
√ АПИ прекрати спешните поръчки за зимното почистване 
Стойността им бе за над 81,8 млн. лв. без ДДС, по някои от тях не е имало нито една подадена оферта 
Агенция "Пътна инфраструктура" е прекратила седемте обществени поръчки за зимното поддържане на пътищата в 
страната. Причината е, че по някои от тях не е имало нито една подадена оферта, а по други е била подадена само една. 
Това става ясно от мотивите за прекратяването на поръчките, публикувани в Системата за електронни обществени поръчки. 
Пpoгнoзнaтa cтoйнocт нa 7-тe oбщecтвeни пopъчки (пo eднa зa вceки oт 6-тe peгиoнa в cтpaнaтa, кaктo и eднa зa 
мaгиcтpaлитe) бе зa нaд 81,8 млн. лв. бeз ДДC. Cpoкът зa пoдaвaнe нa офертите бе дo 27 oктoмвpи, a пpeдлoжeниятa бяха 
oтвopeни нa 29 oктoмвpи. АПИ търсеше фирми, които да поддържат пътищата само за тази зима, тъй като договорите по 
обявените поръчки бяха до 30 април 2022 г. 
След като офертите са били отворени, е станало ясно, че за някои от обособените позиции не е подадена нито една оферта 
- за областите Бургас, Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Пловдив, Хасково, Варна, Търговище, Шумен, 
Благоевград, Смолян. Само една постъпила оферта е имало за областите Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана, Ловеч, 
Плевен и Перник. Поради липса на конкурентност поръчките са прекратени. За областите Ямбол, Враца и Кюстендил 
поръчките са прекратени заради пропуск на АПИ в документацията - липсва изискване за цена на извозване на отпадъци. 
Спешните обществени поръчки бяха обжалвани пред КЗК от някои фирми, които имат сключени и действащи договори с 
АПИ за зимното поддържане. 
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В мотивитe зa пycкaнe нa обществените пopъчки AПИ пocoчвaше, чe тeкyщитe дoгoвopи нa пътнитe фиpми мнoгoкpaтнo ca 
нaдxвъpлили пpoгнoзнaтa cи cтoйнocт. Heщo пoвeчe, дoгoвopитe cлeдвaше дa бъдaт пpeкpaтeни. Бpaншoвaта кaмapa 
"Пътищa" пoддъpжaшe тeзaтa, чe дoгoвopитe нe тpябвa дa бъдaт пpeкpaтявaни и чe щe cъди дъpжaвaтa зapaди 
нeизплaтeнитe пapи. 
Регионалният министър Виолета Комитова заяви преди дни, че МРРБ води преговори с фирмите за подписване на 
допълнителни споразумения към договорите. Тя допълни, че 7-те спешни поръчки са били пуснати за всеки случай, защото 
някои от фирмите са заявили, че искат да се откажат от зимното поддържане на пътищата в страната. 
 
√ Улесняват закриването на фирми 
Процесът по закриване на фирма да се улесни и да започва директно в Агенцията по вписванията с подаване на заявление 
за прекратяване на дейността. Това предвиждат промени, които се предлагат в План за действие по схемите "Раждане на 
дете", "Преместване в рамките на страната", "Стартиране на бизнес", "Наемане на служител" и "Закриване на бизнес", 
публикувани за обществено обсъждане. Сега търговецът е длъжен да уведоми НАП за намерението си да прекрати 
дейността си, преди да пристъпи към реалното закриване на бизнеса си. Едва след приключване на проверките от страна 
на НАП, срокът за които е 2 месеца, може да подаде заявление към Агенцията по вписванията. 
Друга промяна предвижда, ако фирма поиска да се дерегистрира по Закона за ДДС, също да направи това директно в 
Агенцията по вписванията с подаване на заявление за вписване на прекратяване на фирма в Търговския регистър. Сега 
процедурата е усложнена и търговецът трябва да подаде до НАП заявление за дерегистрация или да поиска да остане 
регистриран до приключване на ликвидацията. Предложението е да има поле в заявлението до Агенцията по вписванията, 
в което той да отбележи, че иска да остане регистриран по ДДС до момента на заличаване. 
Облекчения ще има и за болничните за бременност и раждане, като отпада изискването служителката да носи документа 
на хартия на шефа си. Предлага се работничката само да информира работодателя за него, а той да може да го провери в 
електронния регистър на болничните листове. Работникът няма да представя на хартия и диплома за завършено 
образование при започване на работа. Отпада и изискването безработните да се регистрират по нов адрес в бюрото по 
труда при смяна на постоянния. Предвижда се по електронен път да можем да заявяваме експресна услуга по издаване на 
лична карта, което да става за 8 часа. Сега по електронен път може да се заяви обикновена услуга за подмяна на лична 
карта - до 30 дни, като МВР въвежда и бърза услуга - до 3 дни. 
 
√ Износът на ток е нараснал със 116% 
116% повече електроенергия са изнесени от България за десетте месеца на годината. Това показва справка на 
Електроенергийния системен оператор за периода 1 януари-31 октомври 2021 г., като е дадена и информация за същия 
период на 2020 г. Производството е увеличено с 15 на сто, но потреблението едва с 4,99%. Увеличено е производството на 
електроенергия от базовите централи - АЕЦ и тецове, то е с 12,90 на сто, както и от вецовете - с 54,77%.  
Междувременно бившият депутат от левицата Георги Кадиев разкри, че ръководството на единствената ни ядрена 
централа за пореден път е действало срещу националните интереси и е финтирало българските предприятия, молещи се 
за електроенергия на поносими цени.  
"Тази нощ АЕЦ "Козлодуй" се подигра на всички", написа Георги Кадиев в профила си във фейсбук. Според него след 
приключването на плановия ремонт на Шести блок централата нарочно се е забавила да пусне евтини количества ток на 
борсата и резултатът е 1,5 млрд. евро в ущърб на българската икономика. 
 
√ Кьовеши разследва министър на Борисов 
Европрокуратурата проверява видео с Десислава Танева 
Екип на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши проверява скандалния видеоклип с бившата земеделска министърка 
Десислава Танева, в който тя в прав текст нарежда на земеделските производители да мълчат за корупцията при 
евросубсидиите, за да не ни спре ЕС парите. Делегиран към Европрокуратурата прокурор е наблюдаващ по проверката на 
видеозаписа от 27 март 2020 г., в който министърката на ГЕРБ призовава за укриване на финансовите измами по 
Програмата за развитие на селските райони, съобщи "Биволъ".  
"Аз ви предлагам да се придържаме, че нямаме такива измами и всичко е наред, защото иначе и това ще ни спрат. В крайна 
сметка ние изпълнихме това, което браншът искаше. Но сега да се хвалим какви измамници сме? Утре нали ще ни кажат: 
"Значи не трябва да получавате тази помощ", казва буквално агроминистърката по време на Консултативен съвет по 
овощарство и зеленчукопроизводство, на който бе обсъдена схемата за директно подпомагане "Обвързана подкрепа". 
Танева се ядосва на въпроса на организационния секретар на Асоциация "Български пипер" Георги Василев дали знае, че 
схемата е компрометирана заради множеството констатирани измами. Той обяснява на министърката, че десетки техни 
членове са получили повече пари от очакваното и се притесняват, че после ще трябва да ги връщат. След скандала Танева 
се оправда, че думите ѝ били извадени от контекста. 
Представител на "Биволъ" е призован в Икономическата полиция към дирекция "Национална полиция", на която е 
разпоредена проверката по казуса. ВКП също им е потвърдила, че има преписка. Говорителката на Лаура Кьовеши пък 
казала на "Биволъ", че офисът на главния прокурор на ЕС няма право да коментира каквото и да било по повод "текущо 
разследване". 
 
√ САЩ ще правят мини-АЕЦ в Румъния 
Президентите на САЩ Джо Байдън и румънският Клаус Йоханис възнамеряват да обявят планове за изграждане на "първа 
по рода си" атомна електроцентрала с малък модулен реактор в северната ни съседка, съобщи Белият дом на своя уебсайт. 
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"Сътрудничеството ще предостави на Румъния технология за малки модулни реактори (SMR), което ще даде предимство 
на американските разработки в глобалната надпревара за въвеждане на SMR. Малките модулни реактори ще бъдат важен 
фактор за намаляване на ролята на въглерода в енергийния сектор", гласи още съобщението. Държавите планират да 
построят 12-модулна станция, която ще създаде 6000 работни места в Щатите и Румъния, а в бъдеще могат да бъдат 
разкрити до 30 000 нови работни места.  
Междувременно Румъния е в политическа криза и неспособна да сформира правителство. Либералният служебен 
премиер Николае Чука призна, че не може да събере необходимото мнозинство. "Надявах се да намеря политическо 
решение... но всички познаваме законите на математиката", съобщи той пред журналисти. Президентът Клаус Йоханис го 
назначи на поста преди 10 дни. 
 
√ Путин пази Русия от катастрофи 
Западът го сатанизира, но така опорочава мантрите за свобода и демокрация 
„Примерите от нашата история ни позволяват да твърдим, чe... нито една революция не е струвала щетите, които нанесе 
на човешкия потенциал". Това каза Владимир Путин на 21 октомври т.г. пред Дискусионния международен клуб "Валдай". 
По думите му, обществото "изгради, както се казва сега, колективен имунитет срещу екстремизма, който води до 
сътресения и социално-политически сривове". 
Буквално ден преди това Европарламентът удостои с наградата "Сахаров" Алексей Навални заради "последователна 
кампания срещу корупцията на режима на Владимир Путин". Самият Навални излежава тригодишна присъда. А месец 
преди това Европарламентът прие резолюция, в която на практика обяви война на политиката на президента, но не и на 
руския народ, сред който вижда съюзници в лицето на правозащитници, за какъвто се има и Навални. 
Връщам лентата с малко над два века назад: "Русия не е страна, която може да бъде наистина завладяна, тоест окупирана... 
Такава страна може да бъде победена само от собствената си слабост и действието на вътрешни раздори. Достигането до 
тези слаби места на политическото битие е възможно само чрез сътресение, което да проникне в самото сърце на 
страната". Тази мисъл е на известния пруски генерал и военен теоретик Карл фон Клаузевиц (1780-1831), който освен в 
пруската, е воювал и в руската армия срещу Наполеон (1812-1814). 
Освен Русия, общият знаменател на всички тези оценки и събития, случили се в толкова различи епохи,  
са истините, които изскачат от сенките на историята.  
По-рано тази година в руските медии можеше да се види 18-серийният документален филм "Гибелта на империята. 
Руският урок". Главният "персонаж" на лентата е Февруарската революция, по време на която Николай II се отрече от 
престола и империята наистина рухна с всички последици за руската история. Самото количество на сериите илюстрира, 
че авторът на филма прави всеобхваен прочит на това събитие, опитва се да го разгледа от всички страни. Впрочем, той не 
е историк, но не и самодеец нито в историята, нито в киното. Това е 63-годишният ръководител на Патриаршеския съвет 
по културата, Псковският и Порховският митрополит Тихон (гражданското име е Георгий Шевкунов). Той не е просто 
религиозно лице: член е на президентския съвет по културата, на Обществения съвет към Министерството на културата и 
председател на Обществения съвет към Федералната служба за регулиране на алкохолния пазар. През 1982 г. завършва 
сценаристика в държавния институт по кинематография, но още същата година се замонашва в Псково-Печорския 
манастир. 
Въз основа на документи, факти и цитати на съвременници от онова време, митрополитът показва пагубното въздействие 
на Февруарската революция, но не от монархически позиции, а от познавателна гледна точка, през призмата на ролята ѝ 
върху руската историческа съдба. И със замисъла руското съзнание да усвои травматичните уроци на националната си 
история. В този смисъл заключенията му идват от мрака на историята, които са осветени от истината. 
Затова си струва да се цитира почти изцяло анонса му към филма: "Царска Русия не беше унищожена от червените;  тя 
беше унищожена от прогресивно, напреднало, европейско ориентирано общество (образованите и заможните). Най-
добрите хора, които мечтаеха за "свободна Русия" и мразеха правителството с всяка фибра на душата си, отвориха кутията 
на Пандора и потопиха страната в сътресения и хаос. Русия беше съсипана от Февруари, а не от Октомври, което стана само 
негово следствие. Именно предателството на част от елита - а самата напреднала общественост беше част от елита и 
подпали известна част от царската бюрокрация - причини разпадането на Русия и последвалата гражданска война. Не, не 
става дума за болшевиките и есерите, които открито прокламираха своите цели и почти не криеха методите си. Става дума 
за кадетите (партиите на професори, юристи и журналисти) и за множеството представители на други напълно буржоазни 
партии и сили, които са им близки по дух, обединени в Думата през 1915 г. в "Прогресивния блок"... Никакви външни сили 
нямаше да доведат до преврат, наречен революция, ако не беше гнилостта в собствения дом. Прогнило бе онова, което е 
смятало себе си за солта на земята, за най-добрите, прогресивните хора". 
Общо взето, те са имали благородното за времето си намерение да превърнат Русия от абсолютна в конституционна 
монархия по примера на съюзната във войната Великобритания. Имало и такива, които са мечтаели директно за 
парламентарна република. Февруари е бил избран, защото от март-април е трябвало да започне пролетната кампания на 
армията в хода на Първата световна война, които дори според германският противник щяла да бъде победоносна, а 
патриотичната вълна е щяла да помете всякакви усилия за "свободна Русия". 
Но уж напредничавите и демократични люде се оказват негодни за управление.  
Провокираният и от Първата световна война хаос като свлачище отнася страната и болшевиките вземат властта след 6 
месеца, за да спасят каквото може. Така Февруари даде старта и на неизбежната Гражданска война (1917-1923 г). И с 
интервенцията на 19 държави срещу болшевишка Русия, сред които и най-мощните за времето си, жертвите от нея стигат 
до 10-17 млн. души, плюс най-малко 2 млн. души емигрирали. Въпреки това Русия на Ленин победи интервенцията и тези 
19 държави явно не са чели или са подценили Клаузевиц. 
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Следва мирен период, но и сталинските чистки. Международната организация "Мемориал" твърди, че общо по съветско 
време жертвите на терора варират от 10 млн. до 39 млн. - главно при Сталин. Под жертви трябва да се има пред вид не 
само разстреляните, но и оцелелите от затворите, лагерниците, преследваните, подложените на принудителен труд и 
замесените в политиката криминални лица.  
Руската нация е сред малкото, от които историята е източила най-много кръв. (В тази категория може да сложим още 
Франция, Германия, Китай). Но тя като че ли най-много от всички е  
хвърляла човешкия живот на клада на политическите идеи  
Или на ценностите, както се казва сега.  
Добавете, впрочем, и 27-те милиона, загинали във войната срещу хитлеристка Германия, и няма как да не се удивиш на 
човешкия потенциал по тези земи, който не само е оцелявал, но и е движил световните съдбини. 
По силата на причинно-следствените връзки може да приемем, че епохалните земетръси се задвижват именно от 
Февруарската революция. Нещата обаче не са никак еднозначни. Като знаем мотивите за нея, получава се, че благородните 
иначе идеи за напредък, свобода и демокрация сеят смърт и разруха. Вина за общия брой на жертвите носят и онези уж 
просветени и свободолюбиви хора, които бяха запретнали ръкави да тласнат напред страната си чрез революция. Ето ви 
още една истина от мрака на историята.  
След 74 години следва нова, този път капиталистическа революция и нов цивилизационен земетръс. Разпадът на СССР уж 
пак е задвижен от напредничавите идеи за демокрация, човешки права, многопартийност и свобода на пазара. Движещите 
сили на промяната пак е елитът и лица, смятани за интелектуалния каймак на нацията.  
Всички знаем какво излезе. Втора национална катастрофа за по-малко от един век на най-голямата и една от най-
многонационалните държави в света, която дотогава все пак живееше в етнически мир, развеселяван и от вицове за 
особеностите на отделни етноси. Няма как да не е травма, че за едно денонощие 25 млн. руснаци се оказаха в чужди 
държави. Няма как да не е трагедия, че 8 млн. души от постсъветското пространство се простиха с живота си заради 
пламналите военни конфликти, заради икономическия и социален срив. И пак на кладата на демокрацията. Все последици 
от светлите иначе идеи за свобода и напредък - ето още един извод, осветен в тъмата на събитията.   
И все пак времето слага своя отпечатък и донякъде коригира Клаузевиц. СССР се разпадна не само от вътрешните си 
противоречия, но и от външна намеса. Тя също беше война, но не въоръжена, а хибридна, както сега може да я наречем. 
Водеше я администрацията на Роналд Рейгън за икономическото задушаване на СССР.    
Хибридната война обаче продължава, макар социалистическият СССР да го няма вече 30 години. Защо ли? Тук вече  
опираме до втория магистрален сюжет в руското битие  
През 1917 г. Едуард Хаус, съветник на президента на САЩ Удроу Уилсън, записва в дневника си, че в света трябва да има 
не една, а четири Русии: едната в Сибир, а другите в Европейската част". На 22 юни 1941 г., когато хитлеристка Германия 
най-вероломно напада СССР, пропагандният ѝ министър Гьобелс прави обръщение, в което казва: "Това не е война за трон 
и  олтар. Това е война за зърно, желязо, руда, въглища и суровини. Това е война за пълната трапеза на немския работник". 
Десетилетия по-късно Кондолиза Райс, която бе държавен секретар при Джордж Буш-младши, бе заявила, че "Сибир е 
твърде голям и не може да принадлежи само на една държава". Американският Хюстънски проект от 1991 г. е предвиждал 
разчленяването на Русия на 4 области, които да преминат съответно към САЩ, Германия, Турция и Япония. През 1994 г. 
покойният вече стратег Збигнев Бжежински директно предлага на Русия да направи това. Дори елциновият приятел Бил 
Клинтън през 1995 г. поставя като задача разпада на Русия за 10 години. На пресконференция през 2014 г. Путин заяви: "От 
почти всички официални лица ние многократно чувахме, че е несправедливо Сибир с неговите неизмерими богатства да 
принадлежи целия на Русия".   
А крайната цел на всичко това е била формулирана в Харвардския проект от 1985 г. - изнасянето на суровините и 
богатствата на Русия, след като тя бъде ликвидирана или поне отслабена дотам, че да не може да спре това.  
Ето, значи, къде е ключът от бараката. А сега кажете демократите Клинтън, Райс или Бжежински не са ли политически 
вкаменелости от 1917 г.? И по-страшното: не мислят ли като нациста Гьобелс? И дали сегашната хибридна война срещу 
путинова Русия не е всъщност продължение на хитлеристката война? Ето ви един въпрос от мрачния двор на 
цивилизационния ход. Впрочем, в тази война участва и уж просветеният ЕС с неговите Европарламент, към които се числи 
и татковината ни.  
А и защо да е несправедливо Русия да има толкова богатства? Докато западните империи няколко века хищнически 
грабиха златото, среброто и другите богатства на цели континенти, че унищожаваха и превръщаха в роби цивилизации и 
народи, Русия колонизираше какво: вечна замръзналост и необитаеми територии. Не един и двама философи смятат, че 
напредъкът на Запада през последните пет век се дължи на хищническата експанзия и експлоатация на богатствата на 
други земи и континенти. Това, че едва през втората половина на ХХ век става ясно колко богата е Русия не означава, че е 
планетарна и историческа несправедливост.     
Пред "Валдай" руският лидер парира този антируски сюжет с тезата, че страната му няма да се меси в социално-културните 
сътресения на САЩ и Западна Европа, те "не са наша работа". "Само молим да не се бъркат много в нашия дом". Всъщност 
той неутрализира този сюжет още от средата а 90-те години, когато спря грабежа на Запада, който чрез концесионни 
договори извличаше тлъсти печалби от богатствата на Русия, а на нея оставяше трохите.  
Очевидно режимът Путин, както го наричат враговете му на Запад,  
добре е усвоил трагичните уроци  
на руската история. Като всепризнат лидер на нацията си (пък и не само на нея), той не може да не се е замислял за руските 
национални катастрофи. И е повече от нормално да я опазва от бъдещи исторически травми. Както и да не позволи 
неоколониалното третиране на страната му от САЩ и Запада. Решил е, че най-добрият подход за това е консервативният, 
а не налаганият либерално-демократичен. Някои ще кажат, че консервативният подход е всъщност авторитарен. Дори това 
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да е така, той не е ли оправдан от тежката историческа участ на тази страни и народа ѝ и от хищническата природа на 
либералния Запад?  
Путин е сатанизиран като автократ, кагебеец, враг на демокрацията и свободата,  защото иска спокоен цивилизационен 
ход на страната си и просто спря грабежа ѝ от свободния иначе свят. Неговият режим трябва да падне, за да дойдат други 
политици и правителства, които да отпущат грабежа на националните богатства. Затова е и хибридната война срещу 
възможността той да остане на власт след 2024, та чак до 2036 година. 
И тук вече стигаме до последната истината, която като хлебарка на запалена лампа хуква към тъмните места. Става дума 
за зловредната роля на т.нар. свободен свят и за сатанинското му боравене с цивилизационните идеали. Европарламентът 
с неговия Навални и други НПО-та, редицата евроинституции и целият изобщо русофобски Запад използва такива праведни 
ценности като демокрация, свобода на мисълта, протести, антикорупцията за всъщност неправедни цели като разруха, 
смърт, катастрофи или грабеж (не стана ли същото и в Ирак, Сирия, Либия?). Западът опорочава мантрата за свободата. 
При всички симпатии, които може да се изпитват към демократичните и антикорупционни каузи на Навални или на други 
опозиционери и правозащитници, руският исторически опит показва, че точно тяхната кауза може да доведе до пагубни 
последици. Докато каузата на антилибералния Путин изглежда съзидателна. 
Е, има защо осветената хлебарка да бяга на тъмно. 
 
Мениджър 
 
√ МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА 2021 обявен на официална церемония в президентството 
Новият носител на титлата „Мениджър на годината“ 2021 беше обявен на стилна церемония вчера следобед в 
президентството. 
Държавният глава, който по традиция отваря плика с името на победителя и връчва статуетката на първия сред равните – 
десетте топ мениджъри на България за годината, беше домакин на заключителната част от 14-ото издание на най-
авторитетния и единствен по рода си конкурс за висши мениджърски постижения у нас. 
В началото президентът Румен Радев приветства най-добрите мениджъри на България за 2021 – десетте финалисти, 
излъчени след селекция в два тура по специално изготвената за лидерската надпревара методология на Делойт България. 
„Вратите на президентската институция винаги са били отворени за честния, прозрачен и отговорен български бизнес“, 
обърна се държавният глава към финалистите. 
„Държавата разчита на бизнес лидери като вас за така необходимата трансформация на нашата икономика към 
иновативност, висок и устойчив темп на растеж и производство и експорт на продукти с висока добавена стойност, заяви 
още президентът в приветствието си. С иновативност и внедряване на съвременни модели на управление българският 
бизнес ще бъде в крак с глобалната конкуренция, подчерта Радев. По думите му това, което обединява десетте финалисти, 
е поемането по пътя към още по-голяма дигитализация в условия на криза, към иновативност и внедряване на прогресивни 
и съвременни модели на управление, които „са ключови условия за успех“. 
„Годината със сигурност не е била лека за вас, тъй като здравната, енергийната и политическа несигурност е изпитание за 
всеки бизнес. Вашето присъствие тук е доказателство, че вие сте намерили начин да изградите устойчив, гъвкав бизнес и 
сте реагирали адекватно в ситуацията“, подчерта президентът. Той открои като положителен факта, че и тази година сред 
финалистите преобладават български участници, което е доказателство за професионализъм и стратегическа визия за 
развитие. 44 кандидати от 17 водещи сектора на икономиката подадоха документи тази година за конкурса „Мениджър 
на годината 2021“. От тях 35 преминаха във втори кръг, от който бяха злъчени и десетте финалисти, участвали в днешната 
церемония. Сред тях, тази година с по двама финалисти са секторите „Аутсорсинг”, „Производство” и „Финтех”. По един 
финалист излъчват секторите „Застраховане”, „Фармация”, „Финансови услуги” и „Издателска дейност”. 
В моменти на криза всеки иска повече от държавата, но за да имаме демократична, модерна и силна държава, устойчива 
на кризи, трябва да обединим нашите усилия, за да гарантираме нейното укрепване, заяви още президентът. „България 
има огромна нужда от ефективно отстояване на върховенството на правото, защита на правата на гражданите и на 
собствеността, пресичане на корупционните схеми и нелоялната конкуренция, за да има качествено нови условия за 
гражданите и бизнеса, а младите хора да бъдат стимулирани да останат и у нас да разгръщат своя талант и възможности“, 
подчерта в края на приветствието си към Топ мениджърите на България 2021 той. 
По традиция пликът с името на победителя, излъчен след финалния трети етап на конкурса от Десетката на Топ 
мениджърите, бе връчен на държавния глава от Силвия Пенева, управляващ партньор в консултанската компания 
„Делойт“, която всяка година извършва независимата селекцията на кандидатите в трите отделни етапа на конкурса 
според методологията за обективна оценка на претендентите за титлата.  
Кулминацията на церемонията бе обявяването на името на победителя от президента Румен Радев в присъствието на 
достойните конкуренти за титлата и издателят на сп. „Мениджър“, г-жа Александра Мирчева. Кой е той ще стане известно 
на 28 ноември, когато в ефира на bTV ще бъде излъчен специалният документален филм, посветен на финалистите и 
партньорите на конкурса. 
Очаквайте срещата с главните герои на изкуството да управляваш по пътя към успеха – топ мениджърите на България 
– и развръзката на финала на конкурса „Мениджър на годината“ 2021 в последната неделя на ноември.  
 
√ МОН пусна свой канал във Viber  
Министерството на образованието и науката пуска свой официален канал за комуникация във Viber. Идеята е платформата 
да се използва за по-достъпна комуникация с родители, учители и ученици, като планира и да се допитва до мнението на 
аудиторията в канала по значими теми относно образованието. В нея потребителите ще могат да получават навременна 
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информация за учебния процес, новини около формите за обучение, тестването на ученици и разяснения за 
образователните политики в страната. 
Това не е първата държавна институция, която използва водещата платформа за комуникация в страната за бърза и 
достоверна информация към крайните потребителите. През март 2020-а година Soft Serve, Министерски съвет и 
Министерство на здравеопазването пуснаха бот във Viber, който цели да информира потребителите на приложението за 
случаите на COVID в страната и за последни новини и мерки, които се налагат около пандемията. Също така, множество 
общини лансираха свои канали за комуникация в платформата - сред тях са Столична община, община Варна, Бургас и 
други. 
Официалният канал на МОН е достъпен за всички на следния ТУК.  
 
√ ЕС обеща 1 млрд. евро за защита на горите по света 
ЕС се ангажира да похарчи 1 млрд. евро от бюджета си за следващите пет години за защита на горите по света, 
включително 250 млн. евро за страните в басейна на река Конго, Централна Африка, предаде Ройтерс. 
"Трябва по-добре да се вслушваме в коренните общности, в производителите, в потребителите и търговците да се слушаме 
един в друг, да работим заедно, за да спрем обезлесяването", каза председателят на Европейската комисия Урсула фон 
дер Лайен на конференцията на ООН за климата (COP6) в Глазгоу. 
Вноската на ЕС е част от по-широк финансов пакет от 12 млрд. долара за защита, възстановяване и устойчиво управление 
на горите. Сред другите донори са Великобритания, САЩ, Норвегия и Япония, предава агенцията, цитирана от БТА. 
Германия пък ще предостави 700 млн. евро, за да помогне на Република Южна Африка постепенно да се откаже от 
въглищата, посочи германската делегация на конференцията. 
Целта е заедно със Световната банка и частни инвеститори да бъдат набрани 8,5 млрд. долара за насърчаване на 
развитието на възобновяеми енергийни източници в страната. Средствата ще бъдат използвани и за разширяване и 
модернизиране на електрическите мрежи и подпомагане на миньорите в прехода.  
 
√ Европейските фондови борси търсеха посока във вторник  
Водещите европейски борсови индекси търсеха посока в ранната търговия във вторник, докато вниманието на търговците 
бе насочено към предстоящите срещи на  централните банки, които трябваше да дадат насоки за лихвите и програмите за 
стимулиране на икономиката. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,44 пункта, или 0,09%, до 478,43 пункта. Инвеститорите са в очакване 
на заседанията на Федералния резерв на САЩ и на Английската централна банка, в рамките на които може да бъде 
обявено свиване на стимулите, въведени заради пандемията от COVID-19. Индексът SXPP на минно-добивните и на 
индустриалните компании се понижи с 2,65% на фона на спад на цените на медта. Акциите на Anglo American Plc и 
ArcelorMittal поевтиняха с 3,40% и 2,92%. 
STOXX 600 завърши търговията в понеделник при нов рекорден връх на гърба на добрите корпоративни отчети и скок на 
акциите на компаниите от банковия сектор на фона на очакванията за повишаване на лихвите на Европейската централна 
банка през следващата година. 
Немският показател DAX отчете ръст 79,92 пункта, или 0,51%, до 15 886,21 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 записа спад от 34,94 пункта, или 0,48%, до 7 253,67 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 21,21 пункта, 
или 0,31%, до 6 914,5 пункта. 
„Средата на по-висока инфлация и по-високи доходи благоприятства определени компании, но е несигурна за други, което 
прави пазара много нестабилен“, коментира Бърт Колийн, старши икономист в ING. 
„Основните ходове обаче са положителни, по-добри от очакваното данни за брутния вътрешен продукт и по-бързо 
възстановяване“, добави той. 
От прочуването на агенция IHS Markit стана ясно, че промишлената активност в еврозоната е продължила да се разраства 
през октомври, но с по-слабо темпо от очакваното. Промишленият PMI се е понижил до 8-месечно дъно през октомври - 
58,3 пункта спрямо 58,6 пункта през септември. Очакванията на анализаторите бяха за ниво от 58,5 пункта. Това е най-
слабата експанзия в промишлената активност на еврозоната от февруари 2021 г. насам. 
Около половината от компаниите от STOXX 600 са представили финансовите си отчети за третото тримесечие, като 64% от 
тях са надминали очакванията, сочат данни на Refinitiv IBES. Обичайно 52% от отчетите надминават прогнозите. 
Върху FTSE 100 нарежа поевтиняването на акциите на Flutter Entertainment със 7,59%, след като най-големият оператор за 
онлайн залагания понижи прогнозата си за печалба за цялата година. 
Акциите компанията за доставка на хранителни продукти Hellofresh поскъпнаха с 15,10%, след като тя повиши прогнозата 
си за продажби през 2021 г. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха минимални повишения в понеделник, започвайки месец ноември при нови 
рекордни стойности, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 94,28 пункта, или 0,26%, до 35 913,84 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 8,29 пункта, или 0,18%, до 4 613,67 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq отчете ръст от 97,53 пункта, или 0,63%, до 15 595,92 пункта. 
Акциите на Tesla, която миналата седмица премина прага на пазарна капитализация от 1 трлн. долара, продължиха 
доброто си представяне и в понеделник, завършвайки сесията с ръст от 8,49%. 
Цените на книжата, свързани с икономическото възстановяване, като тези на Ford и Occidental Petroleum се повишиха 
съответно с 5,09% и 3,82%, докато тези на компаниите от технологичния сектор записаха понижения. 

https://invite.viber.com/?g2=AQBsfv9kyTu3WE42tz0J7zRyzUhgigN9DgnwENbMnU%2FpJmf71awWTsdZHgAQKfUT&lang=en
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След труден септември, в рамките на който S&P 500 се понижи с повече от 4%, бенчмаркът скочи с над 7% през октомври. 
Септември традиционно е най-лошият месец за фондовия пазар, като от 1950 г. насам средният месечен спад през 
септември е 0,4%. През октомври обикновено се отчитат ръстове, но месецът е известен и с няколко големи срива, които 
притесняваха инвеститорите в неговото начало. В крайна сметка обаче трите водещи индекса завършиха октомври с ръст, 
като S&P 500 и Nasdaq отчетоха най-доброто си месечно представяне от ноември 2020 г. През октомври Dow се повиши с 
5,8%, S&P 500 с 6,9%, а Nasdaq със 7,2%. От началото на годината S&P 500 е напреднал с над 22%. 
В предишни години, когато S&P 500 е напредвал с над 20% през първите десет месеца, представянето на индекса през 
останалата част на годината винаги е било положително, отбелязват от to Bespoke Investment Group 
Сезонът на корпоративните отчети доминира октомври, като компаниите регистрираха солидни печалби въпреки 
проблемите с веригата на доставки. До момента около половината от фирмите от S&P 500 са представили финансовите си 
резултати за третото тримесечие, като 80% от тях са надминали прогнозите на Уолстрийт, сочат данни на Refinitiv. 
Участниците на пазара се подготвят за поредната седмица на отчети, срещата на Федералния резерв и доклада за 
работните места в САЩ през октомври. Очакванията са Фед да обяви след края на двудневната си среща в сряда, че ще 
започне да свива програмата си за месечни покупки на облигации за 120 млрд. долара и че ще я прекрати напълно в 
средата на следващата година. 
Междувременно данните на Institute for Supply Management (ISM) показаха, че ръста на промишлената активност в САЩ 
се е забавил през октомври. Индексът ISM, измерващ активността в промишлеността, се понижи през октомври до 60,8 
пункта от 61,1 пункта през септември, Очакванията бяха за спад до 60,3 пункта. Границата от 50 пункта разделя растежа от 
свиването. 
Понижения в Азия 
Основните  борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха спадове във вторник на фона на поредното 
поевтиняване на акциите на китайските компании за недвижими имоти, листнати в Хонконг, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 54,64 пункта, или 0,22%, до 25 099,67 пункта, след като акциите на 
Evergrande, China Vanke и Sunac China Holdings поевтиняха съответно с 2,9%, 4% и 9,6. Имотният индекс Hang Seng Properties 
се понижи с 1%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 38,85 пункта, или 1,1%, до 3 505,63 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 19,51 пункта от стойността си, или 0,81%, завършвайки сесията при ниво 
от 2 392,27 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 126,18 пункта, или 0,43%, до 29 520,9 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 34,55 пункта, или 1,16%, до 3 013,49 пункта, след като акциите на Samsung 
Electronics поскъпнаха с 2,26%. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 46,5 пункта, или 0,63%, до 7 324,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX ръст от 0,60 пункта, или 0,10%, до 583,88 пункта. BGBX40 се повиши с 0,33 пункта, или 0,25%, до 134,71 пункта. BGTR30 
напредна 0,26 пункта, или 0,04%, до 652,53 пункта. BGREIT се понижи с 0,17 пункта, или 0,10%, до 163,06 пункта. 
 
√ Най-честите киберизмами: Заблуди във фактурите  
Измамниците се свързват с лицето, представяйки се за доставчик или кредитор. Те се опитват да го подведат да плати 
предстояща фактура на неправилна банкова сметка, контролирана от тях. По този начин най-често започват измамите с 
фактури. 
За тях сигнализират в нова съвместна кампания от Европол, Европейската банкова федерация и партньорски организации 
от частния и обществения сектор. С инициатива, обозначаваща най-често срещаните измами онлайн, те отбелязват 
Европейския месец на киберсигурността. 
Асоциацията на банките в България и нейните членове участват в кампанията, като оповестяват и разпространяват сред 
банковите клиенти анимирани и видео материали, в които се съдържа информация за популярните видове измами в 
интернет и съвети за това как всеки може да се предпазват от тях. 
Как да сте сигурни, че няма да станете жертва на измама с фактура? Вижте следващата инфографика: 
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√ Bank of America с прогноза за рязко поскъпване на петрола до края на годината  
Цената на суровия петрол Brent може да се повиши до 120 долара за барел до края на юни 2022 г. Това съобщи в 
понеделник Bloomberg позовавайки се на прогнозата на експерти на американската инвестиционна банка Bank of America. 
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Анализаторите на банката смятат, че настоящата енергийна криза, предизвикала покачване на цените на енергията в света, 
неминуемо ще доведе до повишаване на цената на петролните фючърсни договори. Това мнение по-специално споделя 
анализаторът на Bank of America Франсиско Бланч. 
Редица експерти посочват, че цените на петрола бързо се доближават до 100 долара за барел на фона на значително 
превишаване на търсенето над предлагането и намаляване на инвестициите в развитието на алтернативни енергийни 
източници. И тази възходяща тенденция, според тях, ще се прояви все по-ясно в обозримо бъдеще. 
По-рано Goldman Sachs Bank публикува доклад, според който петролният пазар само се засилва и е в "рекорден и 
дългосрочен дефицит", което може да доведе до повишаване на търсенето на петрол до най-високото му ниво в началото 
на 2022 г. Според него дефицитът на доставки на петролния пазар се оценява на 2,5 милиона барела на ден за втори 
пореден месец, което е изпълнено с намаляване на запасите му до най-ниското ниво за последните 13 години и съответно 
нарастване на цени. Експертите на банката изхождат от факта, че спадът в цените на петрола - миналата седмица цената 
на Brent надхвърли 86,7 долара за барел, но след това се понижи отново до района от 83 долара - е временен на бичия 
пазар и до края на годината може да поскъпне до $90 за барел.  
 
√ 9000 държавни служители в Ню Йорк в неплатен отпуск заради отказ от ваксинация 
Около 9000 човека, заети в обществения сектор в Ню Йорк, излязоха в неплатен отпуск заради отказа си да изпълнят 
заповедта на властите да се ваксинират срещу COVID-19, която влезе в сила на 1 ноември, предаде Асошиейтед прес, като 
се позова на кмета на града Бил де Блазио.  
Около девет от всеки десет служители, за които се отнася заповедта, са се ваксинирали и не се наблюдават смущения в 
работата на техните служби, изтъкна Де Блазио. В администрацията и други структури от обществения сектор в Ню Йорк, 
са заети над 300 хиляди служители.  
"Искам да благодаря на всички, които се ваксинираха. Благодаря ви, че се ваксинирахте. Благодаря ви, че направихте 
правилното нещо. Благодаря, че направихте възможно да продължим напред", каза кметът.  
Мярката за задължително ваксиниране на служителите на Ню Йорк влезе в сила на фона на отказа на малцинство от тях, 
сред които полицаи и пожарникари, да се ваксинират. До 1 ноември един от всеки четирима пожарникари и един от всеки 
шест полицаи в Ню Йорк все още беше без първа доза от ваксина срещу COVID-19.  
Над 3500 служители са се ваксинирали срещу COVID-19 през уикенда. Около 12 хиляди са подали молби за тях да бъде 
допуснато изключение от задължителна ваксинация по религиозни или медицински причини.  
Съгласно въведените от градските власти правила служителите, които не са се ваксинирали, ще бъдат оставени без 
заплащане. Властите на Ню Йорк завиха, че са готови за възможен недостиг на кадри, като ще разчитат, че ваксинираните 
служители ще работят допълнително, за да покрият празнините в работните графици.  
Ръководителят на професионалното обединение на пожарникарите от Ню Йорк, което се противопостави на 
задължителната ваксинация, предупреди, че обществената сигурност може да бъде изложена на риск. Пожарната служба 
заяви, че е готова да спре работата на до 20% от екипите си.  
"Тук сме заради една заповед, която не засяга само нашите членове, но и всички служители на общинските служби на Ню 
Йорк, на които им бяха дадени девет дни да вземат решение, което може да промени живота им и да се отрази върху 
кариерата им", заяви председателят на обединението на пожарникарите Андрю Ансбро.  
Кметът на Ню Йорк Бил де Блазио заяви, че най-важният приоритет на градските власти е да спрат разпространението на 
коронавирусната зараза, която продължава всеки ден да отнема живота на местни жители.  
 
√ Кристалина Георгиева призова за по-бързо съкращаване на парниковите емисии  
Адаптирането към бързо влошаващите се последици от климатичните промени ще изисква не само повече средства за 
инфраструктура, посеви и други системи, но и много по-бързо намаляване на парниковите емисии, заяви управляващият 
директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в интервю за Фондация "Томсън Ройтерс" на 
конференцията на ООН за климата в шотландския град Глазгоу, предаде БТА. 
Увеличаващите се загуби на земя и доходи ще засилват миграцията, предупреди тя и допълни, че хората ще опитват да 
достигнат места, където ще имат повече сигурност. 
"Климатичните бежанци вече са част от потока хора, който напуска Африка и бройките нарастват", предупреди Кристалина 
Георгиева. 
Но до момента световните обещания за намаляване на емисиите представляват между една трета и две трети от 
необходимото за оставане под целта от два градуса по Целзий на затопляне, което е по-малко амбициозната цел на 
Парижкото споразумение за климата от 2015 г., отбеляза Кристалина Георгиева. 
Това води до бързо нарастващи разходи за адаптация към екстремните метеорологични явления и по-високите нива на 
световния океан, като Програмата на ООН за околната среда изчислява, че до 2030 г. развиващите се държави ще се 
нуждаят годишно от суми между 140 и 300 милиарда долара, за да се справят с последиците. Най-малко 30 до 50 милиарда 
долара от тази сума е необходима само за Субсахарска Африка, според изчисленията на МВФ. 
Покачването на нивото на световния океан и наводненията вече костват 3,8 милиарда евро годишно на Западна Африка, а 
общите разходи на континента са от порядъка на 7-8 милиарда долара годишно, заяви президентът на Африканската банка 
за развитие Акинвуми Адесина. 
Това включва два милиарда долара щети в Южна Африка от циклоните през последните години, както и загуба на милиони 
хектари посеви от скакалци и други последици от наводненията в Източна Африка. Същевременно все по-голяма част от 
територията на Сахел се превръща в пустиня, отбеляза той. 
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Президентът на Демократична република Конго Феликс Чисекеди, който е настоящият председател на Африканския съюз, 
каза, че борбата с климатичните промени не може да бъде спечелена без успех в Африка. 
Британското правителство обяви, че ще отпусне климатично финансиране, за да отключи 1,2 милиарда долара за 
адаптация в Африка. 
Промяната на курса ще изисква глобални финансови промени за стимулиране на намаляването на парниковите емисии, 
каза Кристалина Георгиева. По думите й са необходими и големи частни инвестиции в подкрепа на чистата енергия, 
укрепването на климатичната устойчивост и други необходими промени. 
Миналата година инвестициите, свързани с климата, нараснаха в световен план с 50 процента, но все още съставляват само 
четвърт от един процент от общите инвестиционни фондове от 49 трилиона долара, отбеляза Георгиева. 
Приемането на по-добри стандарти в обявяването на рисковете за финансовата стабилност, свързани с климата, ще бъде 
от ключово значение, каза Кристалина Георгиева и допълни, че МВФ работи по въпроса заедно с други институции, като 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 
Тя призова всички страни да действат възможно най-бързо за справяне с климатичните заплахи и да увеличат усилията за 
намаляване на емисиите. 
"Богатите държави трябва да направят повече, нововъзникващите пазари трябва да направят повече, на бедните страни 
трябва да се помогне да направят повече", заяви Кристалина Георгиева. 
"Ако не поемем отговорност за нашата собствена съдба през това десетилетие, няма значение колко са хубави плановете 
ни за 2050 г., защото те няма да се осъществят", предупреди управляващият директор на Международния валутен фонд. 
 
√ Цените на петрола се понижиха на фона на ръст на запасите в САЩ  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда на фона на данните за голям ръст на запасите от суров петрол 
и дестилати в САЩ и натиска върху ОПЕК да увеличи доставките, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,87 долара, или 1,03%, до 83,85 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,22 долара, или 1,45%, до 82,69 долара за барел. 
„Цените на суровия петрол вървят надолу, след като докладът на Американския петролен институт показа, че запазите са 
нааснали за шеста поредна седмица, а администрацията на президента Джо Байдън е на път да изчерпа призивите към 
членовете на ОПЕК+, преди да посегне към стратегическите запаси на САЩ“, коментира Едуард Моя от OANDA. 
„Световните лидери изчерпват козовете, с които може да окажат натиск върху ОПЕК+, което означава, че каквото и дъно 
да достигнат цените след освобождаването на стратегически резерви от Китай или САЩ, то ще доведе до покупки от 
инвеститори“, добави той. 
Американският президент Джо Байдън, който участва в  глобалната климатична конференция COP26 в Глазгоу, приписа 
скока на цените на петрола и природния газ на нежеланието на членките на ОПЕК да увеличат добива. 
Членовете на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, известни като ОПЕК+, 
ще проведат среща в четвъртък, по време на която ще прегледат политиката си и ще решат дали да потвърдят настоящите 
увеличения на добива. 
Междувременно Американският петролен институт съобщи, че запасите от суров петрол на САЩ са нараснали с 3,6 млн. 
барела в седмицата до 29 октомври. Запасите от бензин са паднали с 552 хил. барела, а тези от дестилати са се увеличили 
с 573 хил. барела. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как се справя здравната система с COVID кризата? Гост: Бившият здравен министър д-р Стефан Константинов 
- Нови правила за кръводаряване след имунизация срещу COVID-19. На живо от Варна - кога може да дарим кръв? 
- Преди изборите - може ли да бъде спряна търговията с гласове 
- Има ли напрежение между Здравната каса и Лекарския съюз 
- На живо - ще бъдат ли глобени хората от вилна зона "Бистрица", които сами са си направили канализация 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Ще преодолеем ли четвъртата вълна на COVID-19, хванати за ръце? Гости: Медийният експерт Георги Лозанов, 

актрисата Гергана Стоянова и председателя на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи Милка 
Василева 

- Избори в пика на пандемията - как ще повлияе управлението на здравната криза на резултата от вота 
Гости: Социолога Андрей Райчев и политолога Стойчо Стойчев. 

- С колко са поскъпнали основните стоки през последната година и успяват ли доходите ни да настигнат разходите? 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Задържаната цена на газа не спира скока на парното, но ще е 30, а не 50% 
в. Монитор - Кислородът за болниците тройно по-скъп 
в. Телеграф - 44 000 родители сричат вкъщи с децата 
в. Труд - Епидемиолози и икономисти пред "Труд": Пандемията разпада държавата 
в. Труд - Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов: Незабавна оставка на Радев, Кацаров и цялата шайка 
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Със симптоми, а дават негативен резултат. Лекари се чудят: тестовете лоши или взетите проби? 
в. 24 часа - И в пандемията 33% от българите не се интересуват какво казва науката, в Европа са 18% 
в. 24 часа - Пандемията уби нелегалните цигари 
в. Монитор - Мият 37 000 дка улици повече в София през 2022 г. 
в. Монитор - БНБ вещае ръст на лошите заеми 
в. Телеграф - COVID погуби 310 живота за ден 
в. Труд - 19 млрд. долара за спасяване на горите 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Диана Митева изпълнителен директор на Банка ДСК и председател на Асоциацията на банките в България: 
"Класическите" банкови услуги са много по-евтини, ако ги правите дигитално 
в. Монитор - Васко Начев, енергиен експерт: Опитите за форсиране на зелената сделка вдигат цените 
в. Телеграф - Инж. Благой Голубарев, енергиен експерт: Блокове сами ще си правят ток 
в. Труд - Проф. д-р Асен Балтов, втори в листата на ГЕРБ за 23 МИР-София, пред "Труд": В тази криза хората са жертва на 
управленска мимикрия 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Провал на политиците на най-важния тест - за здравето на българите 
в. Монитор - Фалшификаторите на здравни документи новите мародери 
в. Телеграф - Когато дълговете растат, бъдещето се смалява 
в. Труд - Михаил Константинов: Да броим, или да не броим? 
в. Труд - Историческата заслуга на Кирил Петков 
 
√ Предстоящи събития в страната на 3 ноември 
Каспичан. 

- От 15.00ч. на железопътната гара в гр. Каспичан вицепрезидентът Илияна Йотова ще присъства на тържествено 
откриване на паметна плоча на Иван Ведър. 

*** 
София. 

- От 9.00 ч. в софийския храм "Св. св. Кирил и Методий" ще бъде отслужена архиерейска света Литургия. 
- От 13.30 ч. в заседателната зала на сградата на ВСС Прокурорската колегия ще проведе заседание. 

*** 
Балчик/Кранево. 

- От 8.00 ч. ще се състои пробно гласуване с демонстрационни машини. 
*** 
Балчик/Оброчище 

- От 11.30 ч. ще се състои пробно гласуване с демонстрационни машини. 
*** 
Балчик/Ляхово. 

- От 16.00 ч. ще се състои пробно гласуване с демонстрационни машини. 
*** 
Бургас 

- От 9.00 ч. онлайн ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Бургас относно избиране на временно 
изпълняващ кмет на кметство село Твърдица за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет 

- От 17.30 ч. в Държавен куклен театър ще започне спектакълът „Мъничета". 
*** 
Бургас/ с. Русокастро 

- От 11.00 ч. в Дома за възрастни с умствена изостаналост в село Русокастро управителят Любчо Марков ще изложи 
пред журналисти сериозните финансови затруднения, пред които е изправено социалното звено. 

*** 
Враца 

- От 19.00 ч. в камерната зала на ДКТ ще се състои постановката „Двайсет хиляди страници". 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

